Prohlášení o ochraně osobních dat
Na ochranu osobních dat klademe u nás velký důraz. Shromažďování, ukládání, zpracování a využití dat podléhá zákonným ustanovením Spolkového zákona o ochraně dat
(BDSG) a zákona o telemédiích (TMG).
Použití a sdělování
S veškerými osobními daty se zásadně zachází jako s důvěrnými daty. Data, nezbytná pro
realizaci obchodu, se uloží a případně se předají přidruženým společnostem. Obecně přijímáme veškerá možná technická a organizační opatření k ochraně vašich dat. Při zpracování dat se vaše obavy berou v úvahu v souladu s právními předpisy.
Ujišťujeme vás, že za žádných okolností se vaše osobní údaje nepředají třetím stranám,
vyjma rozsahu, který je přímo nutný pro zpracování požadavků vašich zákazníků. Ekonomickým informačním službám se nesdělí žádná data.
Upozornění k používání webových statistik a „cookies“1
Webové statistiky
Pro interní kontrolu a optimalizaci našich webových stránek ukládáme statistické údaje o
vyvolání našich webových stránek. To zahrnuje data, jako jsou: Datum, čas a IP adresu
vyvolající osoby resp. adresu stránky, ze které jste nás vyvolali. Toto ukládání se provádí
anonymně, aniž by musel být identifikován uživatel našich stránek. V této statistice shromažďujeme kromě jiného, kdy a jak často byly vyvolané naše stránky. Toto vyhodnocujeme pro interní účely a nepředáváme tyto informace třetím osobám.
„cookies“
V současné době nepoužíváme „cookies“.
Vaše práva na ochranu osobních dat - preventivní upozornění
V případě, že nashromáždíme vaše data, platí: Podle § 28 odst. 4 Spolkového zákona
o ochraně osobních dat (§ 22a BrDSG) resp. § 4 odst. 3 Telekomunikačního zákona o
ochraně osobních údajů, můžete kdykoliv podat odvolání proti výše uvedenému použití a/
nebo zpracování vašich dat prostřednictvím oznámení u společnosti Jöllenbeck GmbH. Po
obdržení Vašeho odporu resp. odvolání se již dotyčné údaje nebudou používat, zpracovávat ani předávat. Pokud si to budete přát, budou vaše data vymazána.
Sociální sítě
Facebook, Google Plus, Twitter a jiné služby, tzv. „sociální sítě“, v současné době na
našich webových stránkách nepoužíváme.

