Ochrana osobních údajů altran.cz: https://www.swell.cz

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Altran CZ a.s. (dále jen Altran) těší, že jste navštívili naše webové stránky. Ochrana dat a bezpečnost dat je pro
nás při používání webových stránek velmi důležitá. Zavazujeme se proto, že ochráníme vaše soukromí a
uchováme vaše data v tajnosti. Na tomto místě bychom vás rádi informovali, které osobní údaje v souvislosti s
vaší návštěvou našich webových stránek shromažďujeme a za jakým účelem je používáme.
Správce osobních údajů:
Altran CZ a.s.
Příčná 2071
Hořice, Libonice, CZ- 508 01
IČ: 02673703, DIČ: CZ02673703

OSOBNÍ ÚDAJE
Osobní údaje jsou informace, které lze využít k získání osobních nebo věcných informací o vás. Informace,
prostřednictvým kterých vás nelze identifikovat (nebo jen s nepřiměřeným úsilím), nejsou osobními údaji.

PŘEHLED ZPRACOVÁVANÝCH (TYPŮ) ÚDAJŮ A JEJICH
ZDROJE
Při návštěvě našich webových stránek náš webový server dočasně zaznamenává technické údaje, jako je IP adresa
požadujícího počítače, datum přístupu, požadavek na soubor klienta (název souboru a adresa URL), kód odpovědi
HTTP, informace o protokolu (např. Typ prohlížeče Datum a čas vyhledávání). Všechny tyto informace jsou
vyhodnocovány pouze pro statistické účely. Nedochází k předávání třetím osobám. Tyto údaje nespojujeme s
jinými údaji. Data jsou také po pravidelném statistickém vyhodnocení během jednoho týdne vymazána. Právním
titulem pro zpracování v tomto případě je tedy oprávněný zájem správce.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje shromažďujeme pouze v případě, když nám je poskytnete s vaším vědomím. Použití těchto
osobních údajů zejména pro účely reklamy / průzkumu trhu a také pro návrh našich služeb se uskutečňuje pouze
tehdy, pokud jste nám výslovně poskytli váš souhlas.

COOKIES
Soubory cookies jsou datové záznamy odesílané webovým serverem do webového prohlížeče uživatele a uloženy
tam pro pozdější načítání. Soubory cookies nedokážou z vašeho pevného disku stáhnout data nebo poslat emailem jiná vaše osobní data. Použití našeho webu je také možné bez cookies. Můžete se rozhodnout sami. Zda
se budou soubory cookies shromažďovat lze ovlivnit nastavením prohlížeče tak, abyste byli informováni před

uložením souboru cookies a že bude uložen pouze tehdy, pokud s tím výslovně souhlasíte. Většina prohlížečů je
přednastavena na automatické přijímání souborů cookies. Pokud nechcete ukládat soubory cookies do počítače,
deaktivujte ukládání souborů cookies v prohlížeči pro naše webové stránky nebo nastavte prohlížeč tak, aby
soubory cookies nebyly ve vašem počítači obvykle uloženy.
Cookies používáme pouze v souvislosti s nástrojem pro analýzu webových stránek Google Analytics (viz dále
"Google Analytics") a pro integraci pluginů sociálních médií (viz níže "Doplňky sociálních médií").

GOOGLE ANALYTICS
"Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností
Google Inc. (Google). Google Analytics používá tzv. "Cookies", textové soubory, které jsou uloženy ve vašem
počítači a které umožňují analýzu využití vašeho webu. Informace generované cookies o vašem používání těchto
webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam. V případě aktivace IP
anonymizace na tomto webu, bude vaše IP adresa zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných
smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná
adresa IP odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele tohoto portálu Google
použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání stránky a vytváření reportů o činnosti na internetových
stránkách a poskytování jiných, s internetovými stránkami spojených činností a internetových služeb. Adresa IP
poskytovaná službou Google Analytics jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty
Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; Upozorňujeme však,
že v takovém případě je možné, že se vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně a jejich
prohlížení pro vás bude složitější.
Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromáždila data vygenerovaná souborem cookies
související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a taktéž zpracováním těchto údajů
společností Google pomocí následujícího odkazu (http: // tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs) stažením a
instalací dostupného pluginu prohlížeče.

GOOGLE MAPS
Tyto webové stránky využívají webovou službu Google Maps k zobrazení interaktivních map a vytváření tras pro
jízdu. Google Maps je mapová služba poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway,
Mountain View, California 94043, USA (Google). Pomocí služby Google Maps mohou být informace o používání
těchto stránek vč. vaší IP adresy a adresy zadané ve funkci Plánovač tras převedeny na společnost Google v USA.
Když navštívíte některou z našich webových stránek, které obsahují Mapy Google, váš prohlížeč vytvoří přímé
spojení se servery společnosti Google. Obsah mapy přenáší společnost Google přímo do vašeho prohlížeče a
integruje jej do webových stránek. Proto nemáme žádnou kontrolu nad mírou shromažďovaných dat Google
tímto způsobem
Nemáme žádný vliv na další zpracování a využívání údajů společností Google, a proto nemůžeme za to přijmout
žádnou odpovědnost.
Pokud nechcete, aby společnost Google shromažďovala, zpracovávala nebo používala informace o vás
prostřednictvím našeho webu, můžete zakázat JavaScript v nastavení prohlížeče. Prohlížeč map však v tomto
případě nebudete moci používat.
Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a využívání údajů společností Google, jakož i vaše práva v
tomto ohledu a nastavení možností ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů
společnosti Google: https://policies.google.com/privacy

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Fyzická osoba má právo u naší společnosti jakožto správce osobních údajů:
a) požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce
potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat
přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
b) požadovat opravu osobních údajů, které jsou o ní zpracovávány, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům
zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
c) požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.
d) požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,
e) získat osobní údaje, které se jí týkají a
(i) které zpracováváme s jejím souhlasem, nebo
(ii) které zpracováváme pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto údaje jinému
správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a
f) má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se její konkrétní situace.
Pokud obdržíme takovou žádost, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a
v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem
na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost není v určitých případech stanovených
Nařízením povinno zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná
nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (i) uložit přiměřený poplatek
zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s
učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.
Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej
požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.
Informace o tom, že jste u nás uplatnili svoje práva a jak jsme Vaši žádost vyřídili, si po přiměřenou dobu (obvykle
po dobu cca 3 let kompletní podklady a po dobu 10 let přehled žádostí) uložíme za účelem dokladování této
skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochrany našich práv.
V případě, kdy se domníváte, že Altran zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva,
máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či máte právo požádat o soudní
ochranu.

OSOBA POVĚŘENÁ PRO GDPR
Rádi vás budeme informovat o tom, zda a jaké osobní údaje jste u nás uložili. Pokud se přes naše úsilí o získání
správných a aktuálních údajů u nás ukládají nesprávná data, opravíme je okamžitě na základě Vašeho požadavku.

Pokud si přejete vymazat uložená data, je to v rámci právních požadavků. Není-li z právního důvodu možné
zrušení, může to mít za následek např. zablokování.
Pro uplatnění vašich práv nebo s dotazy se obracejte na naši osobu pověřenou pro ochranu osobních údajů na
email: cz.ou@altran.com

