Automaticky zpracovávané osobní údaje
Jakmile navštívíte naše webové stránky michalek-elektro.cz, můžeme o vás shromažďovat
určité informace, jako jsou např. informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním
systému či nastavení vašeho jazyka, IP adresu, datum a čas přístupu na naší webovou stránku.
Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na webu, tj. např. jaké odkazy na webu
navštívíte a jaký obsah je vám zobrazen. Informace o vašem chování na webu jsou však z
důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované a my sami je nedokážeme přiřadit
konkrétnímu uživateli.
Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, je možné,
že zpracováváme i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu,
případné záznamy o selhání aplikace apod.)

Cookies
Co jsou soubory cookies?
Cookie je malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Tento soubor
se využívá jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak je náš web využíván.
Pomocí souborů cookies dokážeme odlišit (nikoliv identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe
a přizpůsobit obsah webu konkrétním preferencím. Soubory cookies jsou podstatnou složkou
fungování webové prezentace. Bez jejich využití by procházení webu bylo mnohem složitější.
K čemu se cookies používají?
Soubory cookies slouží k mnoha účelům. Na našem webu používáme tyto cookies:
Technická cookies, které využíváme k tomu, aby web fungoval správně (např. abyste mohli
odeslat kontaktní formulář, správně zobrazit základní obsah webu). Bez technických cookies
by náš web vůbec nemohl vůbec fungovat.
Funkční cookies, které jsou využívány k tomu, abyste nemuseli stále dokola nastavovat své
preference (např. nastavení jazyka, ve kterém se vám náš web zobrazí. Používání těchto
cookies není nezbytné, ale výrazně vám zpříjemní a ulehčí návštěvu našeho webu.
Analytické cookies, které nám pomáhají vylepšovat náš web, což přináší užitek zejména
vám. Analytické cookies jsou na našem webu shromažďovány pomocí skriptu společnosti
Google Inc., která tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje,
jelikož tato cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli. Naše společnost pracuje pouze s
cookies v anonymizované podobě. Z cookies dokážeme zjistit, jak se konkrétní uživatel na
našem webu choval (jaké stránky navštívil).

Informace z těchto cookies používáme také pro reklamní účely, přičemž vám na základě
těchto údajů můžeme zobrazovat reklamu i na jiných webových stránkách, kterou
považujeme ve vašem případě za relevantní. Pokud chcete mít informaci o tom, jaké vaše
analytické cookies zpracováváme, můžete použít přídavný program od Googlu - Google
Analytics Opt-out Browser Add-on (lze jej spustit pouze z počítače).
Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat
Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari,
Firefox, Chrome) a zapnout funkci anonymního prohlížení, která zabraňuje ukládání údajů o
navštívených webech, případně si přímo v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat.
V případě, že zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte fungování
některých funkcí, které vám pomáhají v základním prohlížení a zobrazení webu.
O zpracovávání analytických cookies z naší strany můžete být snadno informováni, pokud
budete používat přídavný program od Googlu - Google Analytics Opt-out Browser Add-on
(lze jej spustit pouze z počítače). Vypnutím těchto analytických cookies nám však podstatně
ztížíte zlepšování našeho webu.

