ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ INTERNETOVÝCH STRÁNEK SWIATVELVET.PL
Tento dokument s názvem „Zásady ochrany osobních údajů internetových stránek
swiatvelvet.pl” informuje o základních rizicích souvisejících s používáním internetových stránek
swiatvelvet.pl, dále jen internetové stránky a o pravidlech shromažďování internetových údajů
společností Velvet CARE společnost s ručením omezením se sídlem v Klucze, Klucze-Osada 3,
32-310 Klucze, dále jen Velvet CARE.
1. Zásady týkající se souborů cookies
Pro zajištění co nejlepší funkčnosti a také umožnění správného používání internetových stránek
používáme soubory cookies. Používání našich stránek znamená, že cookies budou umísťovány
v koncovém zařízení osoby navštěvující internetové stránky, např. v počítači, notebooku,
mobilním telefonu, tabletu atp.
Soubory cookies nezpůsobí změny konfigurace zařízení nebo softwaru nainstalovaném
v koncovém zařízení osoby používající internetové stránky.
Soubory cookies používáme za účelem:
1) přizpůsobení obsahu internetových stránek individuálním preferencím uživatele, především
tyto soubory umožňují identifikovat koncové zařízení uživatele, aby se příslušně zobrazily
internetové stránky přizpůsobené jeho preferencím (cookies jsou přiřazené výhradně
k prohlížeči konkrétního zařízení, bez uvedení jména nebo příjmení uživatele - anonymní
uživatel),
2) přípravy statistik pro podporu zjištění, jak uživatelé používají internetové stránky, což
umožňuje zlepšení jejich struktury a obsahu,
3) zajištění bezpečného fungování internetových stránek.
U většiny internetových prohlížečů je možno: smazat soubory cookies z pevného disku počítače
(z úrovně nastavení prohlížeče), zablokovat všechny zaslané soubory cookies nebo nastavit
výhradu proti jejich ukládání na disk.
Je však důležité vědět, že změny nastavení těchto souborů vedoucí k omezení jejich použití
mohou mít vliv na některé funkce dostupné na internetových stránkách. V případě, že nedojde
ke změně těchto nastavení, znamená to souhlas s naším používáním souborů cookies.
Níže uvádíme způsob změny nastavení cookies v nejoblíbenějších vyhledávačích.
Google Chrome
Menu > Nastavení > Zobrazit pokročilé nastavení > Soukromí > Nastavení obsahu > Soubory
cookies – vyberte vhodnou možnost.
Internet Explorer
Menu > Nástroje > Internetové možnosti > Soukromí – vyberte vhodnou možnost.
Mozilla Firefox
Menu > Možnosti > Soukromí > Historie – vyberte vhodnou možnost.

Opera
Menu > Preference > Pokročilé > Cookies – vyberte vhodnou možnost.
Safari
Menu > Preference > Soukromí > Soubory cookies – vyberte vhodnou možnost.
2. Google Analytics.
Naše internetové stránky používají Google Analytics, který je internetovým nástrojem pro
analýzu statistik www servisů a internetové analytiky, který poskytuje náhled do toku údajů
na internetových stránkách a je používán za účelem provádění marketingových činností,
poskytovatelem je spol. Google Inc. Zásady ochrany osobních údajů Google Inc. se nachází
na adrese:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
3. Nebezpečí související s používáním internetových stránek.
Upozorňujeme vás, že používání internetových stránek se může při zasílání údajů s použitím
veřejné internetové sítě vázat s možným výskytem nebezpečí a rizik, mimo jiné:
1) riziko zachycení přenosu údajů třetími stranami,
2) riziko převzetí přihlašovacích údajů třetími stranami,
3) riziko vydávání se za třetí strany a poskytovatele služeb,
4) riziko použití sociálně technických prostředků třetími stranami, jejichž cílem je získání
přístupu k vašim údajům.
Před použitím internetových stránek byste měli chránit vaše koncové zařízení pomocí
antivirového programu nebo programu chránícího proti zákeřným programům, např. Trojským
koňům, které slouží k neoprávněnému získávání údajů.

