Prohlášení o ochraně osobních údajů
Provozovatel
Web, z kterého jste dorazili na tuto stránku je součástí QC Floors s.r.o., jejímž provozovatelem
je Marek Pavel.

Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit
webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za
souhlas se zpracováním osobních údajů.
Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu
Souhlas splňuje definiční znaky souhlasu podle článku 4 bodu 11 GDPR: Je svobodný,
konkrétní, informovaný a jednoznačný. Souhlas je vykládán ve vztahu k účelu, prostředku a
způsobu zpracování osobních údajů, nikoliv k produktu či webovské aplikaci, tedy je
nadbytečné jednou udělený paušální souhlas například pro cookies třetích stran dále
konkretizovat pro jednotlivý vyhledávač nebo zpravodajský server.

Jaké informace web shromažďuje
Cookies
Na stránce se využívají Cookies, což jsou malé soubory, které si ukládá váš prohlížeč.
Většinou slouží k uložení individuálního nastavení.
§
§

§

Google Analytics – Externí počítadlo návštěvnosti od Google. Zjišťuje informace o vašem
prohlížeči, IP adresu a odkud jste na stránku přišli (_gid, _gad, _ga)
ppqtrans_cookie_test - Tento soubor cookie je vytvořen qTranslate, což je plugin pro
WordPress, který umožňuje vícejazyčnou podporu na webu. Tento soubor cookie testuje, zda
mají cookies povoleno ukládat předvolby jazyka.
_cfduid - Soubor cookie "__cfduid" je nastaven službou CloudFlare pro identifikaci
důvěryhodného webového provozu. Nezodpovídá žádnému ID uživatele v webové aplikaci ani
soubor cookie neukládá žádné osobně identifikovatelné informace.

Web nepoužívá cookies třetích stran.

Vložený obsah z dalších webů
Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky,
články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako
kdyby návštěvník navštívil jiný web.
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Analytika
Analytika slouží k zjištění toho, co čtete a co vás zajímá.

Životnost záznamů cookies je:
_gid
Používá se k odlišení uživatelů
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_gat
Tento soubor cookie neukládá žádné informace o uživateli, ale slouží pouze k omezení počtu
požadavků, které je třeba provést ve službě doubleclick.net.
_ga
Používá se k odlišení uživatelů

730dní

S kým sdílíme vaše údaje
Vaše data se s nikým nesdílí.

Zpracovatelé
Zpracovatelé jsou fyzické anebo právnické osoby, které se starají o výše uvedená osobní data.

Marketing a reklama
Google (Google Ireland Limited) – Tato společnost má přístup k osobním údajům jako je IP
adresa, internetový prohlížeč, rozlišení obrazovky anebo zdali máte povolené technologie jako
Flash, Java. Předává se přes reklamní systém Google AdWords a Google Analytics.
Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz
Komplet IT s.r.o. (ČR) http://kompletit.cz/

Prohlášení o ochraně osobních údajů: neuvedena

Technika
Jedná se o hostingové společnosti, kde jsou uložené soubory a databáze. Všechny tyto
společnosti musí mít splňovat nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation.
§

kompletit.cz – Komplet IT s.r.o. - webhosting

Jak dlouho jsou vaše data uchovávána
§

Vaše data uchováváme, viz. Cookies a marketing a reklama
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Jaké máte práva?
Pokud máte na webu ze skupiny účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o
obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás jsou uchovávány (komentáře,
přihlášení k odběru a případně profil). Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních
údajů. Obojí musí být provedeno ověřením pomocí emailu, který se ke komentářům anebo
profilu váže. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních,
právních nebo bezpečnostních důvodů.
Vzhledem k náročnosti této operace to může trvat až 30 dní. Opakované žádosti o export dat
mohou být zpoplatněny.

Kontaktní údaje
Oficiálním kontaktem je email info@qcfloors.com. Pouze přes tento email se budou řešit
náležitě vaše žádosti a případné dotazy. Odpověď na email tak může trvat delší dobu.
Pokusíme se však odpovědět maximálně do 30 dní od doručení emailu.

Závěr
Web je nastavený tak, aby pro jejich provoz bylo potřeba minimum osobních dat, popřípadě
žádná.
Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů není smlouvou ale prohlášením. Může se kdykoliv
podle potřeby změnit. Jakoukoliv změnou však nejsou nijak dotčena vaše práva.

3

