Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním internetových stránek
společnosti ALUMISTR SE

1.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost ALUMISTR SE, IČ: 292 90 261, se sídlem Hrušovany u Brna,
U Výzkumu 603, PSČ 664 62, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. H
121 (dále také jako „Správce“).
Správce je možné kontaktovat na adrese jeho sídla, emailové adrese: alumistr@alumistr.cz či na telefonním
čísle: +420 547 237 231.
2.

Cookies

Správce informuje subjekt údajů o tom, že internetové stránky www.alumistr.cz (dále také jako „Webové
stránky“) využívají pro svoji činnost tzv. cookies.
Cookies jsou krátké textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě Webových
stránek stáhne do počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení. Soubory cookies se následně při každé další
návštěvě Webových stránek zasílají zpět na Webové stránky nebo na jiné internetové stránky, které soubory
cookies rozpoznají.
Soubory cookies budou uloženy na koncovém zařízení. Deaktivovat nebo omezit přenos souborů cookies je
možné prostřednictvím změny nastavení konkrétního webového prohlížeče, přičemž je rovněž možné
kdykoliv vymazat již uložené soubory cookies. V případě deaktivace souborů cookies pro Webové stránky
však pravděpodobně nebude možné v plném rozsahu využívat všech funkcí Webových stránek.
3.

Analýza Webových stránek pomocí Google Analytics

Webové stránky využívají službu Google Analytics. Google Analytics je služba analýzy webových stránek
poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené
státy americké (dále také jako „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookies, které umožňují
analyzovat používání Webových stránek. Informace generované soubory cookies jsou v rámci služby Google
Analytics zpravidla přenášeny na server společnosti Google ve Spojených Státech Amerických, kde jsou
uloženy.
V případě aktivace rozšíření „anonymizace IP adresy“ na Webových stránkách bude IP adresa zjištěná
službou Google Analytics ze strany společnosti Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných
signatářských státech smlouvy o Evropském hospodářském prostoru zkrácena dříve, než bude přenesena do
Spojených států amerických. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server
společnosti Google v ve Spojených státech amerických a tam zkrácena.
Společnost Google využívá informace získané prostřednictvím služby Google Analytics z pověření Správce
k vyhodnocení používání Webových stránek, k sestavování přehledů o aktivitě na Webových stránkách a k
poskytování dalších služeb souvisejících s užíváním Webových stránek a internetu ve vztahu ke Správci
jakožto provozovateli Webových stránek.
Zabránit tomu, aby společnost Google v rámci služby Google Analytics shromažďovala a dále zpracovávala
data vygenerovaná soubory cookies, která se týkají používání Webových stránek, je možné stažením a
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instalací
zásuvného
modulu
do
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
4.

webového

prohlížeče

dostupného

na:

Zásuvné modely sociální sítě Facebook

Webové stránky dále používají zásuvné moduly sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Spojené státy americké (dále také jako
„Facebook“). Přehled zásuvných modulů pro společnost Facebook a jejich vzhled najdete na adrese:
https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Pokud bude použit příslušný zásuvný modul, např. tím, že Webovým stránkám bude dáno „To se mi líbí“,
budou tyto informace přeneseny přímo na server společnosti Facebook, kde budou uloženy. Tyto informace
budou také zveřejněny v rámci příslušného profilu na sociální síti Facebook.
Správce na tomto místě zdůrazňuje, že v rámci svého postavení provozovatele webových stránek není
informován o obsahu přenášených dat ani o jejich využívání ze strany společnosti Facebook. Správce tedy
návštěvníky Webových stránek důrazně vyzývá, aby se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů
společnosti Facebook, s účelem a rozsahem shromažďování osobních údajů společností Facebook, s dalším
zpracováním a užíváním osobních údajů ze strany společnosti Facebook, a také s příslušnými právy a
možnostmi nastavení ochrany soukromí.
5.

Rozsah zpracování osobních údajů

Nad rámec rozsahu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím služby Google Analytics a zásuvných
modelů sociální sítě Facebook jsou prostřednictvím poptávkového formuláře dostupného na Webových
stránkách dále zpracovávány kontaktní údaje subjektu, který pomocí tohoto formuláře kontaktuje Správce ve
věci poptávky zboží či služeb či v souvislosti s řešením jiného požadavku ve vztahu ke Správci.
6.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v souvislosti s užíváním Webových stránek zejména za účelem hodnocení
návštěvnosti Webových stránek a chování jejich návštěvníků a tvorby statistik a evidencí, a to na základě
oprávněného zájmu Správce spočívajícího ve sledování provozu na předmětných Webových stránkách a
v jejich optimalizaci.
7.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním Webových stránek jsou oprávněné
zájmy Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) a souhlas subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále také jako „GDPR“). Souhlas s použitím souborů cookies vyjadřuje subjekt údajů (tj. návštěvník
Webových stránek) prostřednictvím nastavení webového prohlížeče (viz čl. 10. tohoto dokumentu).
8.

Příjemci osobních údajů

Správce bude předávat osobní údaje příslušným orgánům státní správy a dalším příjemcům, vůči kterým má
Správce povinnost předávat osobní údaje na základě příslušných právních předpisů či plnění příslušné
smluvní povinnosti.
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Správce bude předávat osobní údaje rovněž společnosti Google, společnosti Facebook (viz výše), správci
Webových stránek či dalším subjektům poskytujícím Správci služby související s užíváním Webových
stránek.
Dalšími příjemci mohou být rovněž všichni zpracovatelé, se kterými Správce uzavřel smlouvu o zpracování
osobních údajů
9.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje vzniklé v souvislosti s užíváním Webových stránek budou zpracovávány po dobu, která je
nezbytná s ohledem na účel jejich zpracování, resp. v případě soborů cookies do doby skončení jejich
platnosti či jejich odstranění ze zařízení subjektu údajů.
10.

Nastavení webového prohlížeče a nastavení cookies

Pravidla pro používání souborů cookies je možné nastavit v konkrétním webovém prohlížeči. Standardní
webové prohlížeče (Internert Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies.
V rámci nastavení webového prohlížeče je možné jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat i zcela
zakázat jejich použití. Pro detailní informace je možné použít nápovědu konkrétního prohlížeče.
11.

Právo odvolat souhlas

V případě, že si subjekt údajů nadále nepřeje, aby Správce na základě uděleného souhlasu nadále zpracovával
soubory cookies týkající aktivity subjektu údajů na Webových stránkách, nastaví subjekt údajů uvedený
požadavek přímo v rámci webového prohlížeče (viz. čl. 10. tohoto dokumentu).
12.

Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Správce náleží příslušné fyzické osobě následující
práva:
12.1. Právo na přístup k osobním údajům
Správce je povinen poskytnout příslušné fyzické osobě na její žádost informace týkající se
zpracování jejích osobních údajů (zejména účel zpracování, kategorie osobních údajů, doba
jejich zpracování a zdroj osobních údajů). Příslušná fyzická osoba je oprávněna požadovat
rovněž kopii zpracovávaných osobních údajů. Za její opakované poskytnutí je však Správce
oprávněn požadovat přiměřený poplatek odpovídající vynaloženým administrativním
nákladům spojeným s jejím poskytnutím.
12.2. Právo na opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů
V případě, že Správce zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, je příslušná fyzická osoba
oprávněna požadovat jejich opravu a doplnění.
12.3. Právo na výmaz osobních údajů
Příslušná fyzická osoba je oprávněna požadovat, aby Správce vymazal osobní údaje, které se jí
týkají, pokud je dán jeden z následujících důvodů:
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány, nebo
zpracování osobních údajů je protiprávní, nebo
příslušná fyzická osoba vznese námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují
žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, nebo
osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu
Evropské unie nebo členského státu, nebo
je odvolán případně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů naopak nepřísluší v případě, že zpracování osobních údajů je
nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních
nároků Správce či pro archivační účely.
12.4. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Příslušná fyzická osoba je oprávněna kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
které je prováděno na základě oprávněného zájmu Správce. Při vznesení takové námitky
Správce posoudí, zdali zájem na ochraně osobních údajů příslušné fyzické osoby převažuje nad
oprávněným zájmem Správce, pro který jsou osobní údaje ze strany Správce zpracovávány.
V případě, že Správce dospěje k závěru, že zájem na ochraně osobních údajů příslušné fyzické
osoby převažuje, přestane osobní údaje zaměstnance pro tento účel zpracovávat.
12.5. Právo na omezení zpracování osobních údajů
Právo na omezení zpracování osobních údajů přísluší pouze v případě:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

kdy příslušná fyzická osoba vznesla námitku proti zpracování osobních údajů, které je
prováděno na základě oprávněného zájmu Správce, nebo
zpochybňování přesnosti zpracovávaných osobních údajů, nebo
protiprávního zpracování osobních údajů ze strany Správce a současného odmítnutí
jejich výmazu ze strany příslušné fyzické osoby, nebo
kdy Správce nepotřebuje osobní údaje pro daný účel zpracování, ale příslušná fyzická
osoba přesto bude osobní údaje požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu jejích
právních nároků.

V případě splnění kterékoliv z výše uvedených podmínek Správce osobní údaje dočasně
znepřístupní a po určitou dobu nebude zpracovávat.
12.6. Právo na přenositelnost osobních údajů
Příslušná fyzická osoba je oprávněna získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla
Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto osobní údaje
předat jinému správci osobních údajů, aniž by tomu Správce bránil, resp. je příslušná fyzická
osoba oprávněna požadovat, aby osobní údaje byly předány přímo Správcem jinému správci
osobních údajů, je-li to technicky proveditelné. Toto právo náleží pouze v případě zpracování
osobních údajů na základě případně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo
na základě plnění příslušné Smlouvy.

4

12.7. Právo podat stížnost u dozorového orgánu
Příslušná fyzická osoba je oprávněna se kdykoliv obrátit se stížností nebo podnětem týkajícím
se zpracování jejích osobních údajů na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních
údajů, se sídlem Praha, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, webové stránky www.uoou.cz.
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