Prohlášení o ochraně osobních údajů
Datum účinnosti: 20.3.2020
V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů (dále „Prohlášení o ochraně osobních údajů“) naleznete
informace o tom, jak společnost BAXTER CZECH spol. s r.o., IČO: 49689011 spolu se svými
přidruženými společnostmi, nástupci, postupiteli a subdodavateli (dále „Baxter“, „my“, „náš“ nebo „nás“
či „nám“) zpracovávají Vaše osobní údaje.

A. Aktivní shromažďování osobních údajů
Jaké osobní údaje o Vás společnost Baxter shromažďuje
Osobní údaje získané přímo od Vás: Baxter bude přímo od Vás shromažďovat následující osobní
údaje: jméno a příjmení, e-mail, nemocnice nebo instituce Vašeho působení, město, stát/provincie,
PSČ, země, mobil, pevná linka, fax, profesní specializace, profesní pozice, oblast zájmu ohledně našich
produktů, zájem o programy a kanály.
Osobní údaje získané od třetích stran: Baxter od třetích stran získává následující druhy Vašich
osobních údajů: Vaše jméno a příjmení, nemocnice nebo instituce Vašeho působení, město,
stát/provincie, PSČ, země nemocnice nebo instituce Vašeho působení a Vaše profesní specializace.
Baxter tyto osobní údaje získává od nezávislých společností, které tyto údaje shromažďují z veřejně
dostupných zdrojů, jako jsou webové stránky Vaší nemocnice nebo instituce Vašeho působení.
Další údaje získané od Vás nebo od třetích stran: druh odborné kvalifikace/osvědčení (např. MUDr.
atd.), praktikující stav (aktivní nebo ne), publikace, oblasti mezinárodní uznání (např. země nebo
regiony, kde jste uznáni), oblasti specifické kompetence nebo zkušenosti a odborné znalosti (např.
přednášková činnost, výzkumné činnosti, poradenské výbory atd.), členství nebo účast ve vědeckých
sdruženích, Vaše zkušenosti s produkty nebo léčbami společnosti Baxter, Vaše účast na iniciativách
společnosti Baxter, Vaše jazykové schopnosti, Váš životopis, adresa IP Vašeho životopisného nebo
profesního webu. Můžeme rovněž importovat odkaz na Váš profil na LinkedIn. Upozorňujeme, že
LinkedIn má své příslušné zásady ochrany osobních údajů.
Proč shromažďujeme Vaše osobní údaje
Když společnost Baxter shromažďuje Vaše osobní údaje přímo od Vás nebo od třetích stran, můžeme
je použít pro účely telefonického kontaktování Vaší osoby a/nebo zasílání Vám, včetně prostřednictví
emailu, marketingových zpráv k propagaci našich produktů, léčeb a služeb, poskytování Vám dalších
informací o našich produktech/léčbách včetně vědeckých informací i studijních výzkumných materiálů
a zpráv, informačních bulletinů, jakož i sdílení informací o událostech a vzdělávacích příležitostech v
oblastech Vašich zájmů. Kromě toho můžeme Vaše osobní údaje použít k tomu, abychom Vás oslovili
přímo nebo prostřednictvím třetích stran při provádění projektů průzkumu trhu, jejichž cílem je
shromažďovat od Vás informace o našich produktech nebo léčbách včetně Vašich zkušeností s nimi,
jakož i informace související se specifickými nemocemi, jež spadají do oblasti činnosti nebo zájmu
společnosti Baxter. Můžeme také tyto údaje ukládat pro další komunikaci s Vámi o konkrétních
projektech průzkumu trhu nebo jiných činnostech, kterých jste se zúčastnili. To vše děláme na základě
Vašeho souhlasu. Ve formuláři souhlasu Vás společnost Baxter požádá o poskytnutí informací o
oblastech Vašeho zájmu a vybraných preferencích. Poskytnutí Vašich osobních údajů pro účely
popsané v předchozích větách je dobrovolné. Pokud nesouhlasíte se zpracováním svých osobních
údajů společností Baxter, nebudeme Vám zasílat žádné z výše uvedených sdělení ani
informací. Upozorňujeme, že pokud poskytnete svůj souhlas, můžete jej kdykoli odvolat nebo změnit
své preference podle pokynů pro odhlášení, které jsou k dispozici ve formuláři souhlasu. Svůj souhlas
můžete také odvolat tak, že se s námi spojíte pomocí kontaktních údajů uvedených níže v části „Jak
nás kontaktovat“. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost
zpracování Vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu.
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Můžeme také použít Vaše osobní údaje přímo od Vás nebo od třetích stran nebo veřejně dostupné
databáze, abychom lépe porozuměli Vašemu vědeckému zázemí a oblastem Vašich odborných znalostí
a také Vašim profesním preferencím, zájmům, profesním uznáním a účasti na vědeckých fórech nebo
ve sdruženích, Vašim vybraným profesním činnostem včetně výzkumných činností, publikací,
přednáškové činnosti, poradních panelů i na základě Vaší spolupráce se společností Baxter, pokud
probíhá. Děláme to proto, abychom identifikovali oblasti spolupráce se společností Baxter, což nám
umožní vytvářet příležitosti pro podporu vědecké výměny a zdravotní péče.
Můžeme také zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom Vám mohli e-mailem zaslat průzkum o naší
spolupráci. Děláme to na základě našich oprávněných zájmů na řízení našich vztahů s Vámi a na
pochopení Vašich preferencí a potřeb.
V některých případech můžeme provádět automatizované zpracování Vašich údajů za účelem
posouzení Vašich charakteristik zdravotnického odborníka s ohledem na klinické preference, vybrané
vědecké a vzdělávací činnosti. To vše děláme na základě Vašeho souhlasu. Poskytnutí Vašich
osobních údajů pro účely popsané v předchozích větách je dobrovolné. Vezměte prosím na vědomí,
že pokud poskytnete svůj souhlas, můžete jej kdykoli odvolat tak, že se s námi spojíte pomocí
kontaktních údajů uvedených níže v části „Jak nás kontaktovat“. Vezměte prosím na vědomí, že
odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vašich osobních údajů před odvoláním
souhlasu.
Shromažďujeme také Vaše osobní údaje od Vás nebo od třetích stran, abychom s Vámi mohli přímo
komunikovat, zachovávat aktuálnost našich databází a dodržovat zákonné povinnosti, jako je kromě
jiných ohlašování nežádoucích událostí. Děláme to na základě našich oprávněných zájmů spravovat
naše vztahy s Vámi nebo proto, že máme příslušnou zákonnou povinnost.
Pokud bychom použili Vaše osobní údaje pro účely jiné než výše uvedené, budeme Vás v rozsahu
požadovaném podle právních předpisů informovat o konkrétních důvodech a v případě potřeby také
o důvodu, z jakého tak činíme, a to v době, kdy od Vás tyto osobní údaje získáváme.
S kým můžeme sdílet Vaše osobní údaje, mezinárodní předávání údajů
Baxter je nadnárodní společnost a jako taková může pro výše uvedené účely předávat Vaše osobní
údaje jiným společnostem skupiny Baxter a také svým poskytovatelům služeb jednajícím za společnost
Baxter, jako jsou správci IT systémů a poskytovatelé služeb uživatelské podpory nebo poskytovatelé IT
nástrojů pro správu souhlasů a poštovní služby. Tyto třetí strany smí Vaše osobní údaje používat pouze
pro účely poskytování služeb pro naši společnost, která od nich požaduje zajištění náležité ochrany
Vašich osobních údajů. O bližší informace o našich poskytovatelích služeb můžete požádat na
e-mailové adrese privacy@baxter.com
Někteří z výše uvedených příjemců se budou nacházet nebo mohou mít příslušné provozy mimo území
Vaší země, jako např. v USA (seznam společností skupiny Baxter a umístění jejich provozoven je
uveden na stránkách https://www.baxter.com/location-selector), kde právní předpisy na ochranu
osobních údajů nemusí nabízet míru ochrany srovnatelnou s ochranou, jakou stanovují právní předpisy
ve Vaší zemi. Baxter používá opatření sloužící k zajištění náležité úrovně ochrany osobních údajů a
zabezpečuje, aby také všichni příjemci údajů zajišťovali náležitou úroveň ochrany osobních údajů a
používali náležitá technická a organizační opatření k zajištění ochrany Vašich osobních údajů. Každé
další předávání (včetně předávání našim přidruženým společnostem nacházejícím se mimo území
EHP) podléhá odpovídajícím požadavkům podle příslušných právních předpisů.
Můžete nás požádat o informace o našich přidružených a dceřiných společnostech a nezávislých
poskytovatelích služeb, stejně jako o kopii informací o bezpečnostních opatřeních, která jsme zavedli
na ochranu Vašich osobních údajů a práv na soukromí. Napište nám na e-mailovou adresu
privacy@baxter.com nebo nás kontaktujte za použití kontaktních údajů uvedených v části „Jak nás
kontaktovat“.
Baxter International Inc. a Baxter Healthcare Corporation dodržují zásady tzv. Rámce štítu EU-USA na
ochranu soukromí (EU-U.S. Privacy Shield Framework) a tzv. Rámce štítu Švýcarsko-USA na ochranu
soukromí (Swiss-U.S. Privacy Shield Framework) stanoveného Ministerstvem obchodu USA, které se
týkají shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů předávaných z EU/EHP a Švýcarska do
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USA. Obě společnosti Baxter International Inc. a Baxter Health Care Corporation potvrdily Ministerstvu
obchodu, že dodržují Zásady štítů na ochranu soukromí (Privacy Shield Principles). V případě jakéhokoli
rozporu mezi podmínkami tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a Zásadami štítu na ochranu
soukromí je rozhodující znění Zásad štítu na ochranu soukromí. Chcete-li se dozvědět něco bližšího
o programu Privacy Shield (Štít soukromí) a nahlédnout do osvědčení společnosti Baxter International
Inc. nebo Baxter Healthcare Corporation o dodržování Zásad štítu na ochranu soukromí, navštivte
prosím stránky https://www.privacyshield.gov/. Prohlášení společností Baxter International Inc. a Baxter
Healthcare Corporation o dodržování těchto zásad naleznete na adrese www.baxter.com.
Dojde-li k prodeji nebo převodu veškerého našeho obchodního majetku nebo provozů nebo jejich části
v rámci převzetí podílů nebo aktiv, Vaše osobní údaje mohou být předány nabývající organizaci, která
bude při nakládání s Vašimi osobními údaje uplatňovat stejné nebo i vyšší standardy péče. Dojde-li
k takovému prodeji nebo převodu, budete o tom informováni a můžete odvolat svůj souhlas nebo –
podle situace – vznést námitku proti předání Vašich osobních údajů nabývající osobě a proti jejich
zpracování a používání touto nabývající osobou.
Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje budou uchovávány po následující dobu:
• Pokud jste nám dali souhlas se zasíláním marketingových, obchodních a podobných druhů sdělení,
budeme Vaše údaje uchovávat, dokud neodvoláte svůj souhlas s přijímáním těchto sdělení nebo
do doby, kdy přestaneme tyto druhy sdělení zasílat.
• Pokud jsme získali Vaše osobní údaje výhradně k tomu, abychom Vám zasílali zde zmiňované
průzkumy, budeme Vaše osobní údaje uchovávat, dokud se neodhlásíte z jejich odběru nebo do
doby, kdy přestaneme tyto průzkumy zasílat, podle toho, co nastane dříve. V rámci těchto průzkumů
budeme uchovávat údaje, které jste uvedli v průzkumech, a to po dobu, po kterou zůstanete
zákazníkem společnosti Baxter a po kterou budeme tyto údaje potřebovat pro vyhodnocení našeho
obchodního výkonu.
• Pokud jsme získali Vaše osobní údaje nepřímo, tj. od třetích stran, budeme Vaše údaje uchovávat
do našeho prvního vzájemného kontaktu, přičemž jejich další uchovávání bude podmíněno tím, že
obdržíte toto prohlášení o ochraně osobních údajů a/nebo nám dáte svůj souhlas (podle situace).
Není-li možné takový kontakt uskutečnit v přiměřené době ode dne získání Vašich údajů, budou
tyto údaje vymazány.
Vaše práva
Za určitých okolností Vám místní zákony na ochranu osobních údajů a určité místně platné právní
předpisy (včetně GDPR) přiznávají práva týkající se Vašich osobních údajů. Tato práva se v jednotlivých
zemích/regionech liší. Můžete požadovat:
•
•
•
•

přístup k Vašim osobním údajům nebo jejich kopie, včetně informace, zda uchováváme Vaše
osobní údaje, a pokud ano, jaký druh a pro jaký účel. Dále můžete požadovat informace o tom, kdo
obdržel Vaše osobní údaje;
opravu Vašich osobních údajů, pokud se domníváte, že jsou nepřesné nebo neúplné, nebo můžete
požadovat jejich vymazání, ledaže bychom byli ze zákona povinni nebo oprávněni je uchovávat;
abychom omezili zpracovávání Vašich osobních údajů, ale nevymazali je;
abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali, abyste si je mohl(a) uložit a
znovu je používat pro svou osobní potřebu, a také můžete požadovat, abychom poskytli tyto osobní
údaje jinému subjektu.

Svá práva můžete uplatnit na základě žádosti podané místní společnosti Baxter za použití kontaktních
údajů uvedených v části „Jak nás kontaktovat“.
Jak již bylo uvedeno výše, máte právo odvolat svůj souhlas nebo vznést námitku proti používání a
předávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo na základě našich oprávněných
zájmů. Můžete tak kdykoli učinit odhlášením z odběru marketingových či jiných druhů výše uvedených
sdělení, které dostáváte na základě Vašeho souhlasu, stejně jako průzkumů podle pokynů pro
odhlášení, které jsou obsaženy v příslušných sděleních. Nebudete-li moci vznést námitku formou
takového odhlášení, kontaktujte nás prosím za použití níže uvedených kontaktních údajů. Pokud se
domníváte, že používáme, předáváme nebo jinak zpracováváme Vaše osobní údaje způsobem, který
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není v souladu se právními předpisy, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
ve Vaší zemi.
S veškerými žádostmi o uplatnění Vašich práv budeme nakládat v souladu s příslušnými právními
předpisy. Vezměte prosím na vědomí, že v závislosti na daných okolnostech nemusí některá z výše
uvedených práv platit.
Jak nás kontaktovat
Se svými žádostmi nebo dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů se prosím obracejte na:
BAXTER CZECH spol. s r.o., IČO: 49689011
Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, Czech Republic
recepce@baxter.com, +420 225 774 111
CRM, FFE Specialist - daria_minova@baxter.com, +420 702 263 668
Kterékoli ze svých práv také můžete uplatnit u pověřence společnosti Baxter pro ochranu osobních
údajů, který Vám také poskytne další informace o Vašich právech, tomto prohlášení a způsobu, jakým
zpracováváme Vaše osobní údaje – e-mail: privacy@baxter.com
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B. Pasivní shromažďování osobních údajů
Údaje získané prostřednictvím Vašeho použití lokálních webových stránek společnosti Baxter
Vaše informace mohou být odvozeny, generovány nebo automaticky shromažďovány prostřednictvím
Vašich interakcí s webovými stránkami Baxter, které obsahují různé technologie a funkce, aby Vám
poskytovaly naše služby. Tyto technologie a funkce mohou zahrnovat unikátní identifikátory a údaje o
preferencích, jako je Vaše uživatelské jméno, heslo, marketingové preference, adresa internetového
protokolu („IP“) nebo cookies, které mohou obsahovat údaje, jež lze považovat za osobní údaje, stejně
jako informace, které neumožňují Vaši přímou identifikaci, ale týkají se Vašeho zařízení, druhu
prohlížeče, operačního systému, počítače nebo mobilního zařízení a Vašeho pohybu a úkonů na našich
webových stránkách – viz část „Námi používané technologie sledování“.
Námi používané technologie sledování
Vaše lokální webové stránky společnosti Baxter používají různé technologie jako součást našich
oprávněných zájmů za účelem poskytování určitých služeb a funkcí Vaší osobě. Bližší informace
o těchto technologiích naleznete níže.
Cookies
Jako spousta jiných stránek, i webové stránky Baxter používají tzv. „cookies“. Cookie je malý soubor,
který se ukládá na pevném disku Vašeho počítače a pomáhá nám zlepšovat obsah stránek (např. nám
pomáhá zjistit, které části stránek jsou oblíbené více a které méně, takže na základě těchto informací
můžeme tyto oblasti do budoucna vylepšit) a také přizpůsobovat obsah webových stránek našim
návštěvníkům. Ve svém prohlížeči můžete nastavit jak odmítnutí cookies, tak upozornění o uložení
cookies na Váš počítač.
Používání cookies se může lišit v závislosti na specificích webových stránek jednotlivých společností
skupiny Baxter. Proto si prosím přečtěte politiku používání cookies uvedenou v dolní části lokálních
stránek Baxter, kde naleznete další informace o jejich používání.
Obecně lze říci, že cookies (a ostatní níže uvedené technologie) používáme pro následující účely:
• Poskytování služeb: cookie může být použita pro poskytování konkrétní služby Vaší osobě. Pokud se
například přihlašujete do zabezpečené části našich stránek s řízeným přístupem, použijeme dočasnou
relační cookie, která slouží k potvrzení Vašeho ověření. Údaje obsažené v těchto cookies se skládají
z náhodných údajů použitých serverem pro ověření žádosti z prohlížeče pro danou relaci. Pokud se
rozhodnete neakceptovat dočasnou cookie, nebudete moci tyto online aplikace použít. Cookies
používáme také v případě, kdy navštívíte webové stránky Baxter a vyžádáte si od nás dokumentaci
nebo odpověď. Když vyplňujete nějaký formulář na webových stránkách Baxter, může se Vám zobrazit
nabídka uložení cookie na Váš pevný disk. Pokud tento druh cookie akceptujete, ušetří Vám to čas při
vyplňování formulářů a/nebo při opětovných návštěvách našich webových stránek. Používání cookies
můžete nastavit ve svém prohlížeči. Pokud se však rozhodnete deaktivovat cookies, může to pro Vás
znamenat omezené možnosti použití některých prvků nebo funkcí na našich webových stránkách nebo
našich služeb.
• Snadnější používání webových stránek: v případě použití cookie si budou webové stránky Baxter
schopny zapamatovat informace o Vašich preferencích a pohybech do doby, než opustíte aktuální okno
prohlížeče (jde-li o dočasnou cookie) nebo dokud příslušnou cookie nedeaktivujete nebo nesmažete.
Řada uživatelů upřednostňuje používání cookies, protože jim v maximální možné míře usnadňují pohyb
na webových stránkách. Měli byste vědět, že cookies nejsou schopny „napadnout“ Váš pevný disk a
zasílat jejich odesílateli jakékoli osobní údaje z Vašeho počítače.
• Pochopení našich návštěvníků: když navštívíte webové stránky Baxter, naše počítače mohou
automaticky shromažďovat souhrnné statistické údaje o návštěvnickém chování. Můžeme monitorovat
statistické a jiné údaje např. o tom, kolik lidí navštívilo naše stránky, jaké jsou IP adresy návštěvníků,
které stránky lidé navštěvují, z jakých domén se dostali na naše stránky, jaké prohlížeče používají a jak
se na našich stránkách pohybují. Tyto údaje o Vašich návštěvách používáme pouze pro sestavení
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souhrnné statistiky. Tyto statistické údaje nám pomáhají pochopit zájmy našich návštěvníků a zlepšit
obsah a výkonnost našich stránek.
• Zobrazování reklam: Můžeme také zapojit nezávislé poskytovatele služeb, aby na naše stránky
jménem Baxter umístili pixely nebo jiné sledovací technologie, aby přizpůsobili obsah a aby Vám
zobrazovali reklamy na webových stránkách třetích stran týkající se zboží nebo služeb společnosti
Baxter, které Vás mohou zajímat na základě Vaší interakce se stránkami Baxter. Další informace,
včetně toho, jak upravit nastavení prohlížeče, tak aby nepřijímal tyto cookies ani jinou sledovací
technologii, naleznete v části „Reklama“ níže.
Web Beacons [Tato část se použije, pokud lokální webové stránky společnosti Baxter používají
webové beacons]
Beacons jsou elektronické obrázky (tzv. „jednopixelový gif“ nebo „web beacon“ neboli „webový
prezenční signál“), které nám umožňují počítání zobrazení stránek nebo přístup k našim cookies.
Obecně lze říci, že tuto funkci může plnit jakýkoli elektronický obrázek zobrazený v rámci webové
stránky, a to včetně reklamních bannerů. Jedná se zpravidla o velmi malé soubory typu banneru velikosti
1x1 pixel, nicméně jejich přítomnost lze snadno zjistit, když v programu Internet Explorer kliknete na
„View“ (Zobrazit) a poté na „Source“ (Zdroj). Web beacons jsou tak malé proto, aby nespotřebovávali
cenný prostor na obrazovce počítače, který lze lépe využít pro zobrazení užitečného obsahu. Pokud
tyto prvky použijeme v newsletterech formátu HTML obsahujících grafiku, které rozesíláme našim
odběratelům, můžeme díky nim spočítat, kolik newsletterů bylo přečteno. Kromě toho mohou být web
beacons používány některými reklamními sítěmi, které zobrazují reklamu na našich webových
stránkách, a v takových případech bývají obsaženy v jejich zřetelně viditelných reklamních bannerech.
Adresy internetového protokolu (IP)
Adresy internetového protokolu (IP) jsou unikátní identifikátory automaticky přiřazené každému počítači
při přihlašování na internet. Údaje o IP adresách všech návštěvníků našich webových stránek
shromažďujeme a používáme pouze pro účely administrace systému. IP adresy se nepoužívají pro
identifikaci. Tyto informace nám pomáhají sestavit souhrn demografických údajů a dalších informací
týkajících se používání našich stránek a zlepšení jejich funkcí. IP adresy nespojujeme s žádnými
informacemi, které jsou osobně identifikovatelné. V některých případech můžeme také použít IP adresy
k zobrazování reklam na webových stránkách třetích stran týkajících se zboží nebo služeb společnosti
Baxter, které by Vás mohly zajímat na základě Vaší interakce se stránkami Baxter. Jak je popsáno níže
v části „Reklama“, můžete se od této technologie odhlásit úpravou nastavení prohlížeče tak, aby
nepřijímal cookies.
Analytické nástroje
Analytické nástroje a technologie jsou součástí webových stránek Baxter. Za použití cookies tyto
analytické nástroje shromažďují a uchovávají údaje, jako jsou doba návštěvy, navštívené stránky, doba
strávená na každé jednotlivé stránce, IP adresa a druh operačního systému v zařízeních použitých pro
přístup na webovou stránku Baxter. Přečtěte si prosím politiku používání cookies uvedenou v dolní části
webových stránek Baxter, kde naleznete další informace o jejich používání.
Reklama
Můžeme také zapojit nezávislé poskytovatele služeb, aby používali informace shromážděné pomocí
technologií popsaných výše jménem společnosti Baxter k personalizaci obsahu a aby Vám zobrazovaly
reklamy na webových stránkách třetích stran týkající se zboží nebo služeb společnosti Baxter, které
Vás mohou zajímat na základě Vaší interakce se stránkami Baxter. Některé reklamy na webových
stránkách třetích stran mohou být personalizovány, což znamená, že jsou určeny pro Vás na základě
toho, co my, nebo nezávislý poskytovatel služeb zobrazující reklamu, víme o Vás nebo Vaší prohlížecí
aktivitě na stránkách Baxter a stránkách třetích stran. Jak vyžaduje zákon, v některých jurisdikcích tak
učiníme pouze s Vaším souhlasem s přihlášením (opt-in souhlas). Můžete se také odhlásit od přijímání
personalizovaných reklam od našich nezávislých poskytovatelů služeb úpravou nastavení prohlížeče
tak, aby nepřijímal cookies. Pokyny pro správu předvoleb zabezpečení naleznete v části „Nápověda“
Vašeho prohlížeče. Chcete-li se odhlásit ze zájmově orientované reklamy zúčastněných společností v
následujících mechanismech výběru spotřebitele, navštivte prosím:
- Digital Advertising Alliance (DAA) samoregulační stránky pro odhlášení (http://optout.aboutads.info/)
a "AppChoices" stránky pro stahování pro mobilní aplikace (https://youradchoices.com/appchoices)
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- European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) spotřebitelské stránky pro odhlášení
(http://youronlinechoices.eu)
Network
Advertising
Initiative
(NAI)
samoregulační
stránky
pro
odhlášení
(http://optout.networkadvertising.org/)
V mobilním prostředí nabízí většina mobilních operačních systémů možnosti odhlášení prostřednictvím
zařízení, přičemž odhlášení jsou přenášena na společnosti poskytující zájmově orientovanou reklamu.
Chcete-li nastavit předvolbu pro odhlášení identifikátoru mobilního zařízení (například Apple IDFA nebo
GAID systému Android), navštivte stránky výrobce zařízení s pokyny pro aktuální volbu nebo si přečtěte
další informace o odesílání signálů pro omezení sledování reklam pro Váš operační systém zde:
https://www.networkadvertising.org/mobile-choices
Vezměte prosím na vědomí, že tato nastavení musí být provedena na každém zařízení (včetně každého
webového prohlížeče na každém zařízení), pro které se chcete odhlásit, a pokud vymažete cookies
nebo používáte jiný prohlížeč nebo zařízení, budete muset obnovit Vaše preference pro odhlášení.
Zabezpečení
Zavedli jsme náležitá a přiměřená bezpečnostní opatření, kterými zajišťujeme ochranu veškerých
osobních údajů, které od Vás získáme prostřednictvím lokálních webových stránek, před jejich ztrátou,
zneužitím nebo pozměňováním. Dodržujeme přiměřené bezpečnostní standardy sloužící pro ochranu
námi uchovávaných osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zabezpečení Vašich osobních
údajů, můžete nám je sdělit za použití kontaktních údajů uvedených výše v části „Jak nás kontaktovat“.
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