VŠEOBECNÉ ZÁSADY WEBU
11. 07. 2022
Všeobecné zásady webu stanoví jakým způsobem se nakládá s osobními údaji, z
bezpečností přenášeních dat a využívání aplikací třetích stran na webové stránce.
odst.1 - Ochrana osobních údajů
odst.2 - Bezpečnost dat na webové stránky
odst.3 - Využívání aplikací třetích stran
odst.4 - Ostatní všeobecné pravidla webové stránky

Webové stránky:
https://aopa.cz
dále jen Webová stránka

Provozovatel a správce webové stránky:
Jiří Sýkora, Na Borkách 15, Dvůr Králové nad Labem

dále jen Správce
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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
odst.1 - Všeobecných zásad webu
Veškeré informace osobních údajů jsou zpracovávány v souladu s platnou
legislativou České republiky, zejména ze zákonem č. 101 / 200 Sb. O ochraně
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických
komunikací č 127 / 2005 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a rady ( EU )
2016/679, tzv GDPR.
Osobní data od subjektu
Na Webové stránce se shromažďují a sbírají osobní údaje od subjektů, pokud tyto
údaje dobrovolně poskytnou (pomocí vyplnění formulářů uvedených na Webové
stránce a to pouze kontaktní formulář, přihlášení k odběru, registrace nebo
přihlášení uživatelů, pouze v případě, že jsou fyzicky na Webové stránce) a
výslovně udělí souhlas s kolekcí nebo příslušnými právními předpisy o ochraně
osobních údajů subjektu (vyplníte formulář), tak automaticky.

Uložená data v počítači subjektu
Na Webové stránce používáme soubory cookies, jak a proč je používáme je
uvedeno v odst. 3 Pravidla používání cookies.

Specifické využívání a používání osobních údajů
Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje, které subjekt poskytl
on-line pouze pro účely, které vám byly sděleny.
•

•

pro konec přímo související s účelem, pro který byly osobní údaje
shromážděny
je vyžadováno zákonem nebo nařízením vládních nebo soudních orgánů
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Automatické zpracování dat na této webové stránce
Webová stránka automaticky sbírá a ukládá položky informací, které nám váš
prohlížeč pošle do svých souborů protokolu serveru.
•
•
•
•
•
•
•

Typ prohlížeče / verze
Použitý operační systém
URL odkazujícího (dříve navštívená stránka)
Čas požadavku serveru
Stát
Město
Časové pásmo

Tyto údaje nelze přiřadit jednotlivým osobám. Tato data nejsou spojena s jinými
zdroji dat a údaje jsou po statistické analýze vymazány.

Osobní údaje získané automaticky
Webový server Webové stránky ukládá a zpracuje automaticky údaje o návštěvě
stránky. Mezi automaticky ukládané údaje patří pět hlavních metod:
• vlastní logování www serveru, Google Analytics
• Search Console Webmaster
• Webmaster Seznam, Askimet.
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Mazání a odstranění osobních údajů
Vaše údaje budou smazány co nejrychleji a co nejdříve, jakmile zpracujeme vaši
záležitost nebo vaše žádost je uzavřena, nebo pokud o to požádáte.
Expirace osobních dat – po vypršení oprávnění ke zpracování nejsou nadále
zpracovávány osobní údaje, ale jsou stále archivovány v plném rozsahu v době 182
dnů.
Po uplynutí této doby budou archivované osobní údaje automaticky odstraněny a
nebudou archivovány v žádném systému Webové stránky.
Pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky nebo obavy ohledně těchto podmínek a
zásad ochrany osobních údajů kontaktujte pověřenou osobu, která je níže na této
stránce.
Také můžete přímo na Webové stránce požádat o své osobní údaje, které jsme
shromáždili o subjektu. Po přijetí Vaší žádosti, lze osobní data zkontrolovat nebo
požádat o okamžité vymazání osobních dat.

Správa a údržba osobních údajů
Správce stránek si vyhrazuje právo kdykoli a za jakýchkoli okolností odstranit
osobní informace poskytnuté uživateli, zákazníky nebo jinak. Dále si vyhrazuje
právo dočasně nebo trvale přerušit nebo ukončit přístup uživatelů k veškerému
obsahu Webové stránky nebo jeho části bez předchozího oznámení.
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Bezpečnost dat na webové stránce
Odst. 2 – Všeobecných zásad webu
Používáme protokol SSL (HTTPS / SFTP)
Při vyplňování formulářů přes internet Vás v určité fázi vyplnění musíme požádat o
osobní údaje. Cílem je chránit osobní informace přenášením mezi webovým
prohlížečem, webovým serverem a databází.

Výhody protokolu SSL
Používáním protokolu SSL poskytujeme lepší ochranu osobních údajů. Protokol
snižuje riziko, že informace by mohla zachytit nebo zneužít třetí strana. Snažíme se
zajistit, aby vaše informace byly bezpečné. Abychom zabránili neoprávněnému
přístupu nebo odhalení, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a řídící postupy,
které zajistí informace, které shromažďujeme on-line.
Webové stránky jsou bezpečné a chráníme Vaše data!
Odkazy na jiné webové stránky - Webové stránky můžou obsahovat odkazy nebo
reference na jiné webové stránky, pro které tyto zásady ochrany soukromí neplatí.
Doporučujeme vám seznámit se zásadami ochrany soukromí na všech webových
stránkách, které navštívíte.
Právo na informace
Jako uživatel naší internetové nabídky máte právo požadovat po nás informace o
ukládaných údajích, které se vztahují k Vaší osobě.
Na Vaši žádost Vám můžeme tuto informaci poskytnout také elektronicky.
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Chování uživatelů
Při používání webových stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti
Webových stránek. Nesmí tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a
snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst webových stránek. Uživatel je
rovněž povinen ctít veškerá autorská práva Správce webových stránek.

Bezpečnost dat
Správce přijme veškerá potřebná technická a organizační opatření k ochraně
vašich osobních údajů před neúmyslným nebo protiprávním smazáním, úpravou
nebo ztrátou a proti neoprávněnému přenosu nebo neoprávněnému přístupu.
Pokoušíme se omezit přístup k databázi neoprávněným uživatelům. Nemůžeme
však zaručit, že neoprávněný uživatel nebude mít přístup.
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Využívání aplikací třetích stran
Odst. 3 – Všeobecných zásad webu
Google Analytics
Webová stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností
Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics používá souborů
cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude
společností Google přenesen a uložen (včetně vaší IP adresy) na serverech ve
Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování
užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a
pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu
vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to
požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace
pro Google.
Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované
společností Google, a to:
•

•
•

•

rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických
dat).
propojení reklamního systému Google Adwords
sledování návštěvnosti službou Search Console, která je propojená s Google
Analytics
Analýza konverzí a návštěvnosti systému Google Tag Manager

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách
společnosti Google.
Detailní informace o Google Analytics naleznete na Google Analytics – Privacy
Policy
Jak zakázat sledování Google Analytics
Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google
Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google.
Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do Vašeho prohlížeče.

7/9

Sociální pluginy a pixely, systémy třetích stran
Webová stránka může využívat rozšíření, tzv. sociální pluginy (např.
Facebook tlačítko “Líbí se mi”, seznam tweetů Twitter, apod.) a nebo systémy
třetích stran.
Za konkrétní podobu, množství a účel souborů cookies uložených do vašeho
prohlížeče od poskytovatelů třetích stran zodpovídá výhradně poskytoval této
služby / těchto služeb.

Využíváme služby emailového marketingu
Webová stránka využívá emailový marketing pro odběr novinek. Pouze v případě,
že je na Webové stránce umístěn formulář pro přihlášení odběru nebo nabídky v
elektronické či jiné podobě za účelem se přihlásit k využití této nabídky přes určený
formulář.
Všechny úkony ke získání osobních údajů od subjektu se řídí platnými zákony a
ochranou osobních údajů pro Webovou stránku.
Pokud na Webové stránce tento formulář není umístěn, tak jsou tyto služby
vypnuty.
*Tento odstavec je určen pro Webové stránky, kde je umístěn formulář pro odběr
novinek.
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OSTATNÍ VŠEOBECNÉ ZÁSADY
WEBOVÉ STRÁNKY
Odst. 4 – Všeobecných zásad webu
Copyright obrázků, fotografií, ikonek a fotografií produktů
Všechny fotografie a obrázky podléhají autorským právům a jsou výhradně
majetkem Správce webové stránky. Je zakázáno fotografie a obrázky zveřejňovat
jinde mimo tuto stránku.
Sdílení v sociálních sítích jsou fotografie, které Správce webové stránky vloží na
účty soc. sítí – propojené s touto stránkou.
Fotografie produktů v e-shopech nebo v katalogu produktů jsou Správci poskytnuty
partnerem daného nabízeného zboží za účelem propagace na Webové stránce.
Ikonky a image obrázky jsou free licence a staženy z Icon Finder , Findicons,
Pixabay. Jsou použity také obrázky z placeného webového portálu Shutterstock.
Autorizace webové stránky
Podle zákona č.121/ 200 Sb. nesmí být šířen a kopírován obsah webové stránky bez
písemného svolení Webové stránky
Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů
Webová stránka nemá povinnost zřizovat funkci pověřence pro ochranu osobních
údajů ( ve smyslu článku č.37 Nařízení …). Za veškeré záležitosti týkající se
ochrany osobních údajů odpovídá Jiří Sýkora ( tel.: +420 603 963 917, email:
fortunate@centrum.cz)
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