Ochrana osobních údajů + soubory cookies
Velmi nás těší váš zájem o naše internetové stránky mini-kurzy.cz. Ochranu
vašich soukromých údajů bereme se vší vážností, proto si můžete být jistí, že
všechny vaše údaje (e-mailové adresy a další) jsou zpracovány v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Činíme veškeré kroky, abychom vámi svěřené údaje zabezpečili proti ztrátě,
manipulaci, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Máte právo být informováni
Na požádání vám odpovíme, zda a jaké osobní údaje jsme o vás zaznamenali.
V případě dotazů na zpracování vašich osobních údajů nám napište na e-mail
lukasguryca@gmail.cz

Získávání, zpracovávání a použití osobních údajů
Při procházení stránek mini-kurzy.cz zaznamenáváme standardním způsobem IP
adresu (přidělenou vaším poskytovatelem), webovou stránku, z které naše
stránky navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku
vaší návštěvy. Další osobní údaje typu jména, e-mailu, kontaktů a dalších
zaznamenáváme jen v případě, že nám je poskytnete dobrovolně v rámci
registrace, soutěží, vyplňování formulářů či anket na našem webu mini-kurzy.cz.
Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu,
webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze
v rozsahu nezbytně nutném.
Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom vás informovali o nabídkách či
službách, které poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci naší
obchodní strategie. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná, a
pokud o ně nemáte zájem, můžete se kdykoliv odhlásit. Stačí nás kontaktovat,
anebo tak můžete učinit sami pomocí tlačítka „odhlásit se“, které naleznete v
patičce každého našeho e-mailu.
Pro usnadnění vaší orientace a pohybu na našich stránkách využíváme ukládání
souborů cookies ve vašem prohlížeči.

K čemu cookies používáme?
K uložení osobních nastavení
Při první návštěvě si otestujeme parametry počítače a internetového připojení.
To pak slouží třeba pro optimální nastavení přehrávače videa.
Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě
Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní
cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně.
Lépe tak chápeme, jak se čtenáři na našich stránkách chovají, čemu dávají
přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme také nástroj Google
Analytics. Pro informace o dalším zpracování v rámci tohoto nástroje se ovšem
musíte obrátit na společnost Google.
Tyto informace nejsou nijak spojeny s jinými informacemi. Víme tedy například,
že danou rubriku navštíví opakovaně x lidí za měsíc. Nevíme ale jmenovitě, kteří
to jsou.
Námi zaznamenávané údaje mohou také sloužit k zabezpečení naší sítě a
prevenci útokům na ni.
K uložení registračních informací
Registrovaným uživatelům ukládáme do cookies informaci o přihlášení nebo
odhlášení.
K doručování relevantního obsahu našich stránek
Některá cookies využíváme také k tomu, abychom vám zobrazovali ty články,
které by vás mohly zajímat.
K reklamním účelům
Některé cookies vytvářejí inzertní systémy. Jejich pomocí zjišťují, kolik lidí
vidělo určitou reklamu nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Prostřednictvím
našich webových serverů mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies
jiných subjektů a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich
stránkách provozovány. Za takové zpracování však odpovídají přímo tito
provozovatelé.

My umožňujeme na některých stránkách umístění reklamy pro systémy vícero
stran, např. systém společnosti Google, Facebook, systém Sklik společnosti
SEZNAM.CZ, a.s.
Některé výše uvedené systémy využívají i technik retargetingu, kdy Vám může
být zobrazován na stránkách třetích osob obsah, který souvisí s tím, co jste si
prohlíželi na jiných stránkách. Naše společnost sama takový systém
neprovozuje. Informace o takovém užití si proto prosím vyžádejte u
provozovatele systémů, kteří používají příslušná cookies.
V rámci segmentace můžeme také sbírat obecné informace o přibližné
geografické lokaci vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Tyto data jsou
sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě vaší
geografické lokace.
Bližší informace o pravidlech společnosti Google získáte zde.
Bližší informace o pravidlech systému Sklik získáte zde.
Bližší informace o pravidlech systému Facebook získáte zde.
Z používání určitých cookies se můžete odhlásit na výše uvedených stránkách
nebo na adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby
Měřící pixely
Měřící pixel (někdy nazývaný také web beacon) je malý grafický obrázek
umístěný na webové stránce, který je podobně jako cookie možné využít pro
sběr určitých informací z vašeho počítače, například jeho IP adresy, času, kdy
došlo k prohlížení obsahu stránky, typu prohlížeče a existence cookies již dříve
nastavených týmž serverem. Některé naše stránky mohou využívat web
beacons ke sledování efektivity našich stránek, k testování, zda jsou naplněny
podmínky pro omezení využívání našich služeb a jako doplněk ke cookies za
účelem segmentace uživatelů pro zobrazování obsahu a reklamy.
Nastavení správy cookies v prohlížečích:
Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete
jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je
také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro
detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče.
Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z
toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich
serverů.

