Je v zájmu společnosti SIGNIFY production s. r. o. chránit vaše soukromí. Dříve než prostřednictvím tohoto webu
poskytnete jakákoli osobní data, přečtěte si prosím následující informace:
Poskytnutím osobních údajů vyslovuje poskytovatel – subjekt údajů – souhlas se zpracováním těchto údajů správcem
údajů – společností SIGNIFY production s. r. o. SIGNIFY production s. r. o. zaručuje, že vaše osobní data nebudou
předána ke zpracování třetí straně a budou zabezpečena proti přístupu neoprávněných osob. K vašim osobním údajům
má v naší společnosti přístup omezený okruh pověřených osob. S vašimi osobními údaji bude nakládáno pouze
způsobem odpovídajícím příslušným ustanovením zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších
předpisů. Společnost SIGNIFY production s. r. o. je oprávněna poskytnout jakékoliv dostupné informace o vaší osobě
orgánům činným v trestním řízení.
Váš souhlas
Používáním těchto stránek souhlasíte s podmínkami tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Vždy, když
poskytujete informace prostřednictvím těchto stránek, souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním
předmětné informace v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.
Aktivně poskytované informace
Některé části těchto stránek od Vás mohou vyžadovat informace proto, abychom Vás mohli kontaktovat (e-mailový
a/nebo telefonní kontakt, jméno, případně název firmy). Budete informováni o tom, které informace jsou vyžadované
a které jsou volitelné.
Pasivně poskytované informace
Při pohybu na webové prezentaci mohou být jisté informace pasivně shromažďovány (tj. získány, aniž by byly z Vaší
strany aktivně poskytnuty) za použití různých technologií jako například cookies, javascriptové měřicí systémy
(Google Analytics) a standardní logování na straně serveru.
Váš internetový prohlížeč (browser) automaticky předává této stránce některé z uvedených anonymních informací,
např. URL webového portálu, který jste právě opustil, a vaši adresu internetového protokolu (IP), jakož i verzi
browseru, který Váš počítač momentálně používá. Tento portál může rovněž z Vašeho počítače shromažďovat
anonymní informace prostřednictvím cookies. Svůj browser můžete nastavit tak, aby Vás informoval v okamžiku, kdy
je cookie zaslána, anebo vůbec cookies odmítnout, nicméně určité části tohoto portálu nemusí bez cookies fungovat.

