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.

Analytika
Analytika slouží k zjištění toho, co čtete a co vás zajímá.
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Životnost záznamů cookies je:
_gid

1den

Používá se k odlišení uživatelů
_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

730dní

Používá se k odlišení uživatelů

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

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.
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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.
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Declaration on Personal Data Protection
Operator
The website from which you arrived at this page is part of QC Floors s.r.o., operated by Marek Pavel.

The user determines in his/her PC settings or the browser settings whether the browser should allow the
website to store cookies on the end device. This setting can be regarded as consent to the processing of
personal data.
The browser is a consent mediation tool
The consent meets the definition of consent under Article 4 (11) of the GDPR: It is free, concrete,
informed and unambiguous. Consent is interpreted in relation to the purpose, means and way of
processing personal data, not to the product or web application, so it is redundant to further specify
consent, for example, for third party cookies, for a particular search engine or news server once the
general consent has been granted.

What information does the website collect?
Cookies
The site uses cookies, which are small files that your browser stores. They are usually used to save
individual settings.
Google Analytics - an external Google traffic counter. It ascertains information about your browser, IP
address, and from where you came to the page (_gid, _gad, _ga)
■

ppqtrans_cookie_test - This cookie file is created by qTranslate, the plugin for WordPress, which
allows multilingual support on the website.
■

This cookie tests whether cookies are allowed to store language preferences.
_cfduid - The cookie "cfduid" is set up by the CloudFlare service to identify trusted web traffic. It does
not account to any user ID in the web application, nor does the cookie store any personally identifiable
information.
_
■

The website does not use third-party cookies.

Embedded content from other websites
Posts on these webpages may contain embedded content (such as videos, images, articles, etc.).
Embedded content from other websites behaves in the same way as if the visitor visited another
website.
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Analytics
Analytics are used to find out what you're reading and interested in.

The cookie record lifetime is:
_gid
Is used to differentiate users

1 day

_gat
This cookie does not store any user information, but only serves to limit the number of requests that
need to be made in doubleclick.net.
_ga
Is used to differentiate users

730 days

Whom we share your data with
Your data is not shared with anyone.

Processors
The processors are natural or legal persons who take care of the aforementioned personal data.

Marketing and Advertising
Google (Google Ireland Limited) - This company has access to personal information such as IP address,
internet browser, screen resolution or whether you have enabled technologies such as Flash, Java. It is
transmitted through the Google AdWords and Google Analytics advertising system.
Declaration on Personal Data Protection: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
Komplet IT s.r.o. (CZ) http://kompletit.cz/

Declaration on Personal Data Protection: not specified

Technology
These are hosting companies where files and databases are stored. All these companies must comply
with the EU 2016/679 General Data Protection Regulation.
■

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

How long is your data stored?
■

To find out how long we store your data, see Cookies and Marketing and Advertising
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What rights do you have?
If you have an account on the group site or have added comments, you can request to receive an export file
of the personal information that is kept about you (comments, subscription, and possibly your profile).
You may also request that all personal information be removed. Both must be verified by the email address
associated with the comments or profile. This option does not include information that we are required to
retain for administrative, legal or security reasons.
This may take up to 30 days due to the complexity of this operation. Repeated data export requests may
incur additional charges.

Contact information
The official contact is the email address info@qcfloors.com. Only this email address will be used to
address your requests and any questions you need. It may take us longer to reply. However, we will try to
respond within 30 days of receiving the email.

The website is set up in such a way that minimal or no personal data is needed for its operation.
This Declaration on the Personal Data Protection is not a contract, but a statement. It may be changed at
any time if needed. However, any changes are without prejudice to your rights.
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