
Zásady o ochraně soukromí

Vývojářská  skupina  CLEVERPOINT  je  skupina,  která  působní  v oblasti  informačních

a  komunikačních  technologií.  Specializujeme  se  na  vývoj  webových  stránek  a  aplikací  

na  zakázku  a  na  marketing  v oblasti  internetu.  Respektujeme  vaše  soukromí.  V textu 

uvedeném níže  vás  informujeme o tom, jak využíváme shromažďované údaje,  i  o  vašich 

právech  přístupu  k  informacím.  Návštěvou  naší  webové  stránky  vyjadřujete  souhlas 

s politikou zachování soukromí a s politikou pro cookies. Vyhrazujeme si právo na provedení 

změny těchto směrnic.

Změny vyhrazeny

Vývojářská  skupina  CLEVERPOINT si  vyhrazuje  právo  kdykoliv  změnit  toto  prohlášení

o zachování soukromí v souladu se zákonnými požadavky.

Zásady zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání  s  osobními údaji  uživatelů se  řídí  zákonem č.  101/2000 Sb.,  Zákonem

o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými 

na území ČR. Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních 

údajů  ve  smyslu  výše  uvedeného  zákona.  Uživatel  svým  svobodným  rozhodnutím  dává 

najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním 

svých  osobních  údajů  pro  účely  činnosti  provozovatele  těchto  stránek.  Získané  údaje 

uživatelů slouží výhradě pro interní účely provozovatele těchto stránek a nejsou předávány 

jiným stranám a subjektům.
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Zásady používání cookies

Cookies jsou datové soubory, které jsou zasílány z webových prohlížečů na webové servery, 

kde  jsou  uloženy.  Pokaždé,  když  si  prohlížející  vyžádá  stránku  ze  serveru,  je  informace 

zaslána zpět na server. Cookies z dané relace ukládají data také na počítač uživatele. Tam 

zůstávají,  dokud  nedojde  k jejich  výmazu  nebo  dokud  neskončí  jejich  platnost.  Díky 

používání  cookies  je možné vytvářet  statistiku o zvycích uživatelů.  V cookies  mohou být 

ukládány například informace o preferencích uživatelů, nebo také hesla.

Používání cookies

Webové  stránky  vývojářské  skupiny  CLEVERPOINT  využívají  cookies  ke  sledování 

provozu, k optimalizaci obsahu stránky a k marketingovým účelům. Všechny shromažďované 

informace jsou zcela anonymní a nesdílí se s žádnou třetí osobou. 

Odstranění cookies

Cookies  můžete  snadno  vymazat  volbou  „Preferences“  (Možnosti)  u  kteréhokoliv 

používaného prohlížeče.  Některé prohlížeče rovněž nabízejí  možnost zablokování  cookies, 

může to však mít negativní dopad na použitelnost naší webové stránky.

Služba Google Analytics

Webové stránky vývojářské skupiny CLEVERPOINT využívají služby Google Analytics, což 

je webová analytická služba, kterou poskytuje společnost Google Inc. Tato služba se používá 

proto, aby bylo možné získat bližší pohled na chování uživatele, pokud uživatelé procházejí 

webovými  stránkami.  K  získávaným informacím patří  počet  návštěvníků,  lokalita,  země, 

používaná zařízení,  datum a čas,  atd.,  což vývojářské skupině CLEVERPOINT umožňuje 

zlepšovat  svou  webovou  stránku  a  učinit  ji  na  základě  těchto  statistik  příjemnější  

pro uživatele. 

Více  informací  naleznete  pod  odkazem  Google  Analytics.  Nacházejí  se  zde  všeobecné 

informace o zásadách zabezpečení a soukromí Google Analytics.
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https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

