4-INDUSTRY

| www.4-construction.com

OCHRANA ÚDAJŮ
Ochrana údajů popisuje postupy 4-INDUSTRY (“my“)
ohledně sběru, používání, poskytování a ochraně informací získaných od Vás a ostatních uživatelů během návštěvy
a emailové komunikace s uživateli této stránky.
Tyto postupy se nevztahují na informace, které od Vás
můžeme získat jinými způsoby (včetně off-line) a z jiných
zdrojů. Používáním této stránky vyjadřujete Váš souhlas se
všemi podmínkami zde obsaženými a povolujete jakýkoliv
postup, který můžeme použít s ohledem na informace, které jsou v souladu s touto „Ochranou údajů“.
Z času na čas můžeme změnit postupy “Ochrany
údajů“. Nejnovější verzi si můžete vždy prohlédnout na
www.4-industry.com/documents/4INDUSTRY_PP_CZ.pdf;
pokračování v používání stránky po případných změnách
znamená, že se změnami souhlasíte.
Všeobecné
Během registrace, poptávky po produktech a službách
požadujeme, aby jste nám poskytli jisté informace o Vaší
společnosti nebo osobě. Informace taktéž sbíráme, během
Vaši účasti v soutěžích a dotaznících, když odpovídáte na
žádosti o zpětnou vazbu a když zadáváte oznámení na
veřejná místa na této stránce.
Informace, které sbíráme mohou obsahovat údaje, na
základě kterých by jste mohli být osobně identifikovatelný
(„osobně identifikovatelné informace“), jako například jméno, poštovní adresa, telefonní čísla, faxová čísla, emailové adresy a také mohou obsahovat jisté firemní informace
jako zaměstnavatel, zaměstnání, pracovní pozice, zařazení
a informace o činnosti firmy (například preference a historii). Tato stránka sbírá osobně identifikovatelné informace
pouze s Vaším vědomím.
Vaše informace můžeme taktéž použit pro lepší porozumění potřeb našich uživatelů a pro zlepšení naší stránky.
Například můžeme použít informace pro určení, které části
stránky jsou nejpopulárnější a zjištění všeobecné demografie našich uživatelů. Cookies a ostatní informace o uživatelích nám taktéž umožňují přizpůsobení Vaší osobní zkušenosti na stránce.
Vaše IP adresy můžeme použít jako pomoc při diagnostikováni problémů s našimi servery a pro administraci naší
stránky. IP adresy také můžeme použít jako pomoc při identifikaci uživatele během jednotlivých sezení a pro shromažďování dat vzhledem k používání stránky.
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Automatický sběr dat

Při návštěvě této stránky můžeme sbírat IP adresu
Vašeho počítače. Také automaticky nahráváme ostatní
informace, které identifikují Váš počítač k této stránce a
sledují Vaše chování na stránce.
Například můžeme zaznamenávat kolikrát jste navštívil
tuto stránku a Vaši navigaci v rámci stránky. V této souvislosti nesbíráme osobně identifikovatelné informace, avšak
pokud nám takové informace poskytnete, můžeme takovou
informaci spojit s informací, která je sbírána automaticky.
Metody použité pro sběr takových informací mohou
obsahovat “cookies“ a “čisté GIF“ (také známé jako “pixel
tagy“ nebo “ beacons“). Cookies je malé množství dat, které je poslané Vašemu prohlížeči ze serveru a uložené na
pevném disku Vašeho počítače. Většina prohlížečů umožňuje blokovaní „Cookies“, ale jejich vypnutí může komplikovat možnost používání jistých funkcí této stránky. Čistý
GIF je malý grafický obrázek, obyčejně používaný ve spojení s cookies, který je uložený na internetové stránce nebo
v emailové zprávě. Čistý GIF může monitorovat konkrétní
chování uživatele, jako používání internetové stránky, otevření e-mailu nebo otevření URL v emailové zprávě.
Některé z materiálů zahrnutých na této stránce, včetně
reklamy, mohou nabízet třetí strany. Tyto třetí strany v průběhu nabídky takových materiálů mohou sbírat informace
vztahující se k použití této stránky a informace jak reagujete na emailovou komunikaci, při použití metod které mohou
obsahovat výše zmíněné způsoby. Sběr, použití, poskytování a bezpečnost informací zbíraných třetími stranami
jsou věcí „ochrany údajů“ oněch třetích stran.
Přístup nebo opravy Vašich registračních údajů
Po úspěšném dokončení registrace můžete v „Můj profil“
části “Registrační údaje“ přistupovat k a spravovat všechny Vaše osobně identifikovatelné informace, které sbíráme on-line.
Naše závazky k soukromí dětí:
Ochrana soukromí velmi mladých lidí je obzvlášť důležitá. Proto na naší internetové stránce nikdy nesbíráme a
neuchováváme informace o těch, o kterých víme, že jsou
mladší 13 let a žádná část naší stránky není vytvořená tak,
aby zaujala někoho mladšího 13 let.
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Informační bulletiny a nabídky

Informace, které nám poskytujete můžeme použít k
zasílaní emailů, faxů a jiné komunikace pro 4-INDUSTRY.
Taková komunikace může zahrnovat email, informační bulletiny, které jsou relevantní k této stránce a také nabídky ostatních 4-INDUSTRY služeb. Celá tato komunikace
bude obsahovat instrukce vysvětlující, jak můžete požadovat, abychom Vám v budoucnosti komunikaci stejného typu
nezasílali (“odhlášení“).
Také můžeme použít Vaše informace k zaslání emailů,
faxů a další komunikace v zastoupení nepřidružených třetích stran. Z nabídek třetích stran na této stránce se můžete
odhlásit zasláním emailu na privacymanager@4-industry.
com s hlavičkou: “Odhlášení – třetí strany”.
Bezpečnost
Na ochranu před neautorizovaným přístupem, použitím,
modifikací nebo poskytnutím “osobně identifikovatelných
informací“, které sbíráme, používáme přiměřená bezpeč-
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nostní opatření. Avšak, vzhledem k charakteru internetu a
ostatních faktorů mimo naši kontrolu, nemůžeme garantovat, že komunikace mezi Vámi a našimi servery bude bez
neautorizovaného přístupu třetích stran.
Odhlášení
Jakýkoliv požadavek na odhlášení bude vykonán po přiměřeném čase na zpracování.
Linky
Tato stránka se skládá z obsahů, služeb, reklam a ostatních materiálů, které odkazují na internetové stránky provozované třetími stranami. Nad takovými stránkami nemáme
žádnou kontrolu a tato “Ochrana údajů“ se na ně nevztahuje. Doporučujeme Vám prohlédnout si případné informace
o ochraně údajů stránek, na které odkaz vede.
V případě otázek nebo návrhů, vyplňte prosím kontaktní
formulář na adrese www.4-construction.com/contactus.
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