Politika ochrany osobních údajů
Ochrana osobních údajů našich zákazníků a potenciálních zákazníků je naší prioritou. Řídíme se ustanoveními právních předpisů
o ochraně osobních údajů, soukromí a dat a záleží nám na tom, aby při používání našich webových stránek byly vaše osobní údaje,
soukromí a data chráněny. Proto si prosím prostudujte informace, jak naše společnost s vašimi osobními údaji nakládá:
1. Shromažďování, zpracování a užívání osobních údajů
Při návštěvě našich webových stránek nám své osobní údaje nemusíte poskytovat. Osobní údaje jsou definovány jako jakákoli
informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují.
Osobní údaje ve výše uvedeném smyslu shromažďujeme, jestliže nám je dobrovolně poskytnete s předchozím vaším souhlasem
a jsou nezbytné k plnění smlouvy, otevření účtu nebo jako kontaktní údaje. Takové údaje pak používáme za účelem plnění smluv
a zpracování vašich požadavků. Po uskutečnění plnění a plném uhrazení platby vaše údaje uložíme pro daňové účely po dobu
stanovenou zákonem a po uplynutí této lhůty je likvidujeme.
Kromě toho vaše osobní údaje shromažďujeme, pokud se přihlásíte k odběru našeho e-mailového bulletinu. Tyto údaje používáme
pro marketingové účely, tj. pro rozesílání e-mailového informačního bulletinu. Souhlas dáte zaškrtnutím políčka, jímž se k odběru
bulletinu přihlašujete. Odběr můžete kdykoli odhlásit přes odkaz uvedený v bulletinu nebo tím, že nám zašlete zprávu. Po odhlášení
bude vaše e-mailová adresa vymazána.
2. Poskytování osobních údajů
Vaše osobní údaje poskytneme přepravní společnosti v rozsahu nezbytném pro doručení zboží. V tomto případě se jedná
o informace nezbytné pro plnění smlouvy.
3. Cookies
Tato webová stránka využívá „cookies“, díky nimž je naše internetové prostředí celkově uživatelsky přívětivější, efektivnější
a bezpečnější, například pokud jde o urychlení pohybu po našich webových stránkách, měření četnosti návštěv a celkové používání
našich stránek. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují vám optimálně využívat
všechny funkce našeho internetového obchodu. Výslovně upozorňujeme, že některé cookies jsou z našeho serveru přenášeny do
celého vašeho počítačového systému – jedná se o tzv. „soubory cookie relací“. Tyto cookies se po ukončení prohlížení automaticky
z vašeho pevného disku vymažou.
Ostatní cookies zůstávají ve vašem počítačovém systému a umožňují nám rozpoznat vás při dalších návštěvách – tzv. „trvalé
soubory cookie“.
Soubory cookie můžete kdykoli odmítnout tím, že zakážete jejich ukládání. Nápovědu vám ve většině prohlížečů poskytne funkce
Nápověda na liště menu. Upozorňujeme však, že funkce přihlášení a objednávání nebudou po zablokování či vymazání cookies
fungovat nebo budou omezeně dostupné. Chcete-li využívat všechny možnosti on-line nakupování, (znovu) povolte cookies přes
lištu menu ve svém webovém prohlížeči.
4. Používání Google Analytics a Google AdWords
Tato webová stránka využívá webový analytický nástroj Google Analytics od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics
pracuje se soubory cookies, které analyzují, jak využíváte určitou webovou stránku. Cookies generují informace o vašem pohybu na
této webové stránce a zpravidla je odesílají na server Google umístěný v USA, kde jsou tyto informace ukládány.
Pokud na této webové stránce aktivujete anonymizaci IP, bude vaše IP adresa ořezána již v členských státech Evropské unie nebo
v jiných členských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa
přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. V zastoupení provozovatele této webové stránky Google použije získané údaje
k vyhodnocování vašeho využití této webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitě na webové stránce a k poskytování dalších
služeb týkajících se webové stránky a internetu provozovateli této webové stránky. Vaše IP adresa nebude spojována s jinými údaji
z Googlu. Používání cookies můžete odmítnout pomocí nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případě
nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce na této webové stránce. Shromažďování dat, která cookies generují
o vašem využívání webové stránky (včetně vaší IP adresy), a zpracování těchto dat společností Google můžete zabránit tím, že si
stáhnete a nainstalujete přídavný modul k prohlížeči. Modul je dostupný na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
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Na této webové stránce byl kód Google Analytics rozšířen na „gat._anonymizeIp ();“. Tudíž zaručujeme anonymní sběr IP adres
(takzvané maskování IP).
K inzerci na internetu využíváme Google AdWords Remarketing. AdWords Remarketing vám zobrazuje reklamu vybranou na
míru podle toho, které části webových stránek Zepter jste navštívili. K tomu účelu umístí do vašeho počítače soubor cookie, který
však nebude nijak zjišťovat vaši identitu ani nebude umožňovat přístup do vašeho počítače. Google AdWords Remarketing nám
umožňuje přizpůsobovat náš marketing vašim potřebám a ukazovat vám pouze reklamy, které pro vás mají smysl. Pokud nechcete
být do Google AdWords Remarketing zapojeni, můžete se odhlásit na odkazu Google‘s Ads Preferences Manager.
5. Používání přídavných modulů Facebooku, Google +1, Twitteru a dalších sociálních médií
Do své internetové prezentace jsme integrovali přídavné moduly pro sociální sítě facebook.com (dále jen „Facebook“), Google,
Twitter atd.
Navštívíte-li naši webovou stránku vybavenou přídavným modulem, váš prohlížeč stáhne z Facebooku, Google +1 nebo podobného
serveru vizuální zobrazení modulu. Podle toho servery poznají, že se nacházíte na naší webové stránce. Jste-li přihlášení na Facebook,
Google +1 apod., platforma prostřednictvím modulu rozpozná, na které konkrétní stránce naší webové prezentace se nacházíte,
a připojí vás k vašemu osobnímu účtu na Facebooku, Google +1 apod. Pokud kliknete na tlačítko „Like“, „+1“ nebo podobné tlačítko
v jiné platformě sociálního média nebo vložíte komentář, modul tato data odešle na váš osobní účet na Facebooku, Google +1
apod. a tam je uloží. Kromě toho se do platformy sociálního média přenášejí informace, které jste na našich webových stránkách
prohlíželi, a to bez ohledu na to, zda jste stiskli tlačítko některého přídavného modulu, nebo ne. Vaše doporučení „+1“ se může
společně s vaším jménem a profilovou fotografií na Google Plus objevit ve výsledcích vyhledávání nebo ve vašem profilu na Googlu
(jako značka „+1“ ve vašem profilu na Googlu) nebo na jiných webových stránkách a v inzerci na internetu. Chcete-li zabránit, aby
Facebook přenášel a ukládal data o vás a vašem pohybu po internetu, odhlaste se ze sociálního média dříve, než navštívíte naši
webovou stránku. Na příslušných internetových adresách si přečtěte o ochraně soukromí na Facebooku, Google +1, Twitteru atd.
Najdete tam podrobnější informace o tom, jak jejich platformy shromažďují a používají data.
Na svých webových stránkách používáme sledovací pixel pro Facebook. To znamená, že třetí osoby mohou používat cookies,
webové signály a podobné technologie ke shromažďování nebo přijímání informací z naší webové stránky nebo z jiných míst
na internetu a mohou tyto informace používat k poskytování služeb měření a cílené inzerce. Chcete-li používání těchto cookies
zabránit, navštivte stránku Sdružení pro digitální reklamu týkající se spotřebitelské možnosti volby (Digital Advertising Alliance’s
consumer choice page).
6. Právo na informace
V souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů máte právo na bezplatné informace o osobních údajích a dalších údajích,
jež o vás shromažďujeme a zpracováváme, a právo tyto údaje opravovat, zablokovat či likvidovat.
Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, přičemž odvolání bude účinné i do budoucnosti. Zpracováním
osobních údajů se rozumí ukládání, pozměňování, předávání, blokování a likvidace osobních údajů.
Sdělení o odnětí souhlasu se zpracováním svých osobních údajů můžete zaslat:
e-mailem na adresu: zakaznik@zepter.cz
písemně na adresu: ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., Zákaznické centrum, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná u Prahy
7. Kontakt
Veškeré dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo použití vašich osobních údajů nebo jiných dat vám rádi zodpovíme na
výše uvedených kontaktech.
8. Změny politiky ochrany osobních údajů
Vyhrazujeme si právo tuto politiku ochrany osobních údajů kdykoli zrušit nebo změnit. Platná verze politiky ochrany osobních údajů
bude zveřejněna na našich webových stránkách. Dalším používáním našich webových stránek vyjadřujete se změnou souhlas.
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