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Zásady ochrany soukromí
Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v
souvislosti s těmito webovými stránkami provozovanými Danielem Hlouškem, (dále jen “provozovatel”).
Provozovatel nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany osobních údajů na jiných
webových stránkách, na které je v rámci těchto webových stránek případně odkazováno.

Ochrana osobních údajů
Tyto webové stránky schraňují pouze osobní údaje, které dobrovolně poskytnete vyplněním a odesláním
některého z formulářů v rámci těchto webových stránek.
Provozovatel neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových
stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e‐mailu nebo při
použití webového formuláře, kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Žádná informace, kterou
poskytnete prostřednictvím webových stránek provozovatele, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna žádné
třetí straně a provozovatel ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.
Při zpracování osobních údajů provozovatel dbá na dodržování veškerých norem zabezpečení, zaručující soulad
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

Cookies
Tento web nepoužívá Cookies.

Google Analytics
Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen
„Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do
vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované
souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na
serverech ve Spojených státech.
Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě,
určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání
internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude‐li to požadováno zákonem
nebo budou‐li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP
adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních
údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy‐policy.html

