Informace k ochraně osobních údajů
Dbáme na ochranu
Vašich osobních údajů

Vítáme Vás na naší webové stránce a Váš zájem nás
těší. Skupina THIMM (dále jen: THIMM) vnímá ochranu
osobních údajů velmi vážně. Proto bychom Vás chtěli
informovat o tom, které údaje Vaší návštěvy k jakým
účelům využíváme. Toto prohlášení o ochraně osobních
údajů platí pro celý obsah webové stránky společnosti
THIMM, za nějž se společnost THIMM Verpackung
GmbH + Co. KG prohlásila zodpovědnou v části
impressum.

Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji ve smyslu německého Spolkového
zákona o ochraně údajů (BDSG) se rozumí veškeré
údaje týkající se osobních nebo věcných vztahů
identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby
(subjektu údajů), například tedy Vaše jméno, věk,
rodinný stav, adresa, e-mailová adresa, Vaše telefonní
číslo, bankovní spojení nebo Vaše datum narození.

Základní informace

Pokud není v dalších odstavcích uvedeno jinak, při
využívání našich stránek nejsou shromažďovány,
zpracovávány nebo jinak používány žádné osobní údaje.
Při vyvolání naší webové stránky dochází k předávání
některých informací, např. IP adresy, typu a verze
použitého prohlížeče, použitého operačního systému,
webové stránky, z které jste přišli a čas požadavku
serveru.
Tyto údaje nemůže THIMM přiřadit žádným určitým
osobám. Nedochází ke spojení těchto dat s jinými zdroji
dat; data jsou po statistickém vyhodnocení smazána
a použita výlučně za účelem zvýšit přitažlivost, obsah
a funkčnost našich webových stránek.

Kontaktní formuláře

Na našich webových stránkách máte různé možnosti, jak
nás kontaktovat („Napsat e-mail“, „Poptávka“ a „Vyžádat
si zpětné zavolání“).
Ke zpracování poptávky potřebujeme Vaše oslovení,
křestní jméno a příjmení, název firmy, jménem které nás
kontaktujete, a také Vaši e-mailovou adresu a samotný
text sdělení. Při požadavku zpětného zavolání je nutné
uvést Vaše oslovení a Vaše křestní jméno a příjmení,
název firmy, jménem které nás kontaktujete, a Vaše
telefonní číslo.
Ostatní informace nám umožní lepší průběh a přípravu
na kontakt s Vámi. Vyplnění těchto údajů je výslovně
dobrovolné a s Vaším souhlasem.
Osobní údaje, které nám sdělíte, jsou použity výhradně

za účelem, ke kterému jste nám je poskytli při
kontaktování. Bez Vašeho výslovného souhlasu
nebudou údaje použity k jiným účelům. Svůj souhlas
můžete samozřejmě kdykoliv v budoucnu odvolat.
K tomu postačí zaslat zprávu na adresu uvedenou
v impressum.
Odběr tiskových zpráv

Pokud se chcete přihlásit k odběru našich tiskových
zpráv, potřebujeme k ověření vaše jméno a příjmení,
název média/redakci, pro které (kterou) pracujete, vaši emailovou adresu a telefonní číslo. Uvedením těchto
údajů souhlasíte s tím, že údaje budou použity pro
zasílání našich tiskových zpráv s informacemi
o novinkách z THIMM Group. Samozřejmě máte kdykoliv
možnost se z odběru tiskových zpráv odhlásit a odvolat
souhlas s použitím vašich údajů. Váš souhlas můžete
odvolat i v budoucnu tím, že se na našich webových
stránkách odhlásíte z odběru tiskových zpráv. Vaše
údaje pak budou neprodleně vymazány z našeho
systému.

Postup při podání
žádosti o místo

Pokud se ucházíte o místo v našem podniku elektronicky
přes náš on-line formulář nebo e-mailem, jsou Vaše
údaje použity výlučně ke zpracování Vaší žádosti a
nebudou předány třetím osobám. Berte prosím na
vědomí, že žádosti o místo, které nám zasíláte přes náš
on-line formulář nebo e-mailem, nejsou při přenosu
zabezpečeny.

WiredMinds

K marketingovým účelům a k optimalizaci jsou na této
webové stránce použity produkty a služby
WiredMindsAG (www.wiredminds.de). Při tom jsou
shromažďovány, zpracovávány a ukládány údaje, ze
kterých budou pod pseudonymem vytvořeny uživatelské
profily. Kde je to možné a smysluplné, jsou uživatelské
profily plně anonymní. Mohou být zde použity i cookies.
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy
v internetovém prohlížeči a slouží k rozpoznání
internetového prohlížeče. Získané údaje, které mohou
obsahovat i osobní údaje, jsou předány WiredMinds
nebo je WiredMinds přímo shromažďuje. Informace,
které jsou zanechány návštěvou webových stránek, smí
WiredMinds použít k sestavení uživatelského profilu.
Takto získané údaje se bez výslovného souhlasu
subjektu údajů nepoužívají k osobní identifikaci
návštěvníka a nejsou spojovány s osobními údaji přes
nositele pseudonymu. Pokud jde o shromažďování IP
adres, tyto jsou neprodleně po získání anonymizovány

smazáním posledního bloku číslic. Shromažďování,
zpracování a ukládání údajů můžete kdykoliv do
budoucna rozporovat. Můžete tak učinit zde:
http://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=d
ont_track_ask&websitesel=9202e45354902b0d&lang=de
Google Analytics

Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics
poskytovanou společností Google Inc (dále jen
„Google“). Služba Google Analyctics rovněž používá
soubory „cookies“, které jsou uloženy ve Vašem počítači
a umožňují analýzu Vašeho způsobu používání
webových stránek. Informace o Vašem způsobu
používání této webové stránky získané pomocí souborů
Cookies společnost Google přenáší a ukládá na serveru
ve Spojených státech. V případě aktivování
anonymizace IP adresy na této webové stránce
společnost Google Vaši IP adresu v rámci členských
států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody
o Evropském hospodářském prostoru předem zkrátí. Jen
ve výjimečných případech přenese společnost Google
Vaši IP adresu na server do Spojených států v plném
tvaru a zkrátí ji tam. Google bude v zastoupení
provozovatele této webové stránky používat tyto
informace k vyhodnocení Vašeho způsobu používání
webové stránky, k vytváření zpráv o její aktivitě a pro
poskytování dalších služeb spojených s používáním
webové stránky a internetu jejímu provozovateli. Google
nebude spojovat Vaši IP adresu zjištěnou v rámci služby
Google Analytics z Vašeho prohlížeče s jakýmikoli jinými
daty. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným
nastavením Vašeho prohlížeče. Upozorňujeme Vás ale,
že v tomto případě nebudete moci využívat všechny
funkce této webové stránky. Ukládání údajů
vygenerovaných soubory cookies a souborů týkajících se
Vašeho způsobu používání webové stránky (včetně vaší
IP adresy) na Google a zpracování těchto dat
společností Google můžete také odmítnout, pokud si
z následujícího odkazu stáhnete a nainstalujete plugin:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Sledování službou Google Analytics můžete dále
zabránit kliknutím na následující odkaz, čímž
nainstalujete doplněk Opt-Out, který zabrání budoucímu
ukládání Vašich údajů při návštěvě naší webové stránky:
http://www.thimm.de/cz/google-opt-out/
Detailní informace o podmínkách používání a ochraně
údajů společnosti Google najdete na
http://www.google.com/analytics/terms/de.html popř. na

https://www.google.de/intl/de/policies/.
Na této webové stránce byla služba Google Analyctics
rozšířena o kód „anonymizelp“ pro zajištění anonymního
sledování IP adres (tzv. maskování IP adres).
Cookies

Abychom mohli naši webovou stránku stále
optimalizovat, používáme tak zvané cookies. Cookies
jsou soubory, které se do Vašeho počítače přenášejí
z webových stránek, které navštívíte, a později slouží
k usnadnění navigace. Nemusíte pak pokaždé zadávat
všechny požadované údaje. Tak můžeme své webové
stránky přizpůsobit přesně Vašim potřebám. Pokud
chcete zabránit používání cookies, můžete cookies
odmítnout ve svém prohlížeči. Postup naleznete
v návodu k Vašemu prohlížeči od výrobce.

Nepředáváme údaje
třetím osobám

Vaše údaje nepředáváme třetím osobám, kromě
případů, pokud jsme k tomu povinni ze zákona. Pokud
jde o externí poskytovatele služeb, kteří přijdou do styku
s Vašimi osobními údaji, právními, technickými a
organizačními opatřeními a také pravidelnými kontrolami
jsme zajistili, že dodržují nařízení zákonů o ochraně
údajů.

Zabezpečení dat

THIMM přijal rozsáhlá technická a provozní
bezpečnostní opatření na ochranu Vašich údajů před
neoprávněným přístupem nebo zneužitím. Naše
bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována a
přizpůsobována technickému pokroku. Naši zaměstnanci
jsou v tomto směru školeni a zavázali se k mlčenlivosti.

Právo na informace

Na požádání Vám rádi sdělíme, zda a které Vaše osobní
údaje jsou u nás uloženy. V souladu s požadavky
ustanovení německého Spolkového zákona o ochraně
údajů můžete také uplatnit právo na opravení,
zablokování nebo vymazání svých údajů. Na požádání
Vám také rádi zpřístupníme náš veřejný registr
zpracování osobních údajů, ve kterém jsme podle § 4e
BDGS (německý Spolkový zákon o ochraně údajů)
shrnuli požadované údaje.
K podání těchto informací jsou Vám k dispozici naši
externí inspektoři ochrany údajů. Pokud máte další
dotazy k ochraně údajů v naší společnosti, můžete se
obrátit i na naše inspektory ochrany údajů.

Kontaktní údaje
inspektorky ochrany

Osobní/důvěrné

údajů

Felix Hudy
intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17
20097 Hamburg
E-mail: fhudy@intersoft-consulting.de

Dotazy, podněty,
stížnosti

V případě dalších dotazů k našim
informacím o ochraně osobních údajů a o zpracování
Vašich osobních údajů se můžete
obrátit přímo na inspektory ochrany údajů
na adrese datenschutz@thimm.de.

