
Vážení zákazníci společnosti, 
  
 Naše společnost si velmi váží vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu vašich údajů, včetně údajů 
osobních, při jejich zpracování. Společnost zpracovává všechny osobní údaje výlučně v souladu s platnými 
právními předpisy, které upravují jejich ochranu.  
 Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s 
návštěvou našich webových stránek, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů.  

Soubory cookie 
 Tato stránka používá pro zkvalitnění služeb soubory cookie. Prohlížením stránky vyjadřujete svůj souhlas s 
jejich používáním. S cílem zajistit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení 
malé datové soubory, tzv. cookie. Je to běžná praxe většiny webových lokalit. Tyto soubory mohou v některých 
případech obsahovat i osobní údaje. Přenos těchto údajů na jiné servery je řízen použitým prohlížečem. Použití 
těchto souborů si můžete v daném prohlížeči zakázat, což vám však nedoporučujeme, neboť můžete významně 
omezit funkčnost stránky. 
 
Co jsou soubory cookie? 
 Soubor cookie je malý textový soubor, který webová lokalita ukládá ve vašem počítači nebo mobilním 
zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si webová lokalita na určitý čas uchovává informace o vašich 
krocích a preferencích (jako jsou jazyk, měna, země, identifikace nepřihlášeného uživatele pro zachování 
nákupního košíku a podobně), takže je při další návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek 
nemusíte opětovně uvádět. 

Jak používáme soubory cookie? 
 Tyto webové stránky používají soubory cookie na zapamatování si uživatelských nastavení a pro 
nevyhnutelnou funkcionalitu webových stránek. 

Jak kontrolovat soubory cookie? 
 Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení – na podrobnosti se podívejte na stránce 
www.aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů 
můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete 
muset při každé návštěvě webové lokality manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce 
nebudou fungovat. 

Jak odmítnout používání souborů cookie? 
 Používání souborů cookie je možné nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů 
soubory cookie automaticky přijímá už v úvodním nastavení. 

Používání analytických nástrojů a pluginů sociálních sítí 
 Webové stránky společnosti mohou též obsahovat analytické nástroje ke sledování chování uživatelů webu 
a sociální pluginy třetích stran, pomocí kterých mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými 
přáteli a dalšími kontakty.  Pokud se tak děje anebo bude dít, tak zajistíme uvedení těchto informací pro 
prohlášení o ochraně osobních údajů na naší stránce. 

 
Jde hlavně o nástroje a pluginy: 

Google Analytics je analytickým nástrojem pro sledování chování uživatelů na webu a v aplikacích. Zákazník je 
v Google Analytics vyhodnocován jen na základě souborů cookie. TG Automation s.r.o. neposílá žádné osobní 
údaje uživatelů. Definice ochrany dat a bezpečnosti se nachází na www.google.com 

plugin sítě Facebook, spravovaný společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, 
USA;  
 
plugin služby Youtube, spravovaný společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, 
dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043; 
 
plugin služby Instagram, spravovaný společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 
94025, USA. 

Vezměte prosím na vědomí, že tyto sociální pluginy a analytické nástroje nejsou spravované naší společností, a 
proto není zodpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto 
pluginů nebo webových stránek, na které se odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jim 
mohly být způsobené. 

http://www.aboutcookies.org/
https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

