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Pravidla ochrany osobních údajů pro všechny webové stránky společnosti KYOCERA SENCO

Zásady ochrany osobních údajů
Před použitím některé z našich webových stránek KYOCERA SENCO Industrial Tools si pozorně
přečtěte tato pravidla ochrany osobních údajů:
https://www.kyocera-senco.at & www.aerfast.at
https://www.kyocera-aerfast.be & www.aerfast.be
https://www.aerfast.com
https://www.kyocera-aerfast.cz & www.aerfast.cz
https://www.aerfast.de
https://www.aerfast.ee
https://www.aerfast.fi
https://www.aerfast.fr
https://www.aerfast.hu
https://www.kyocera-aerfast.lu
https://www.aerfast.nl
https://www.aerfast.se
https://www.aerfast.si
https://www.kyocera-senco.sk & www.aerfast.sk
Vstupem na webovou stránku společnosti KYOCERA SENCO Industrial Tools vyjadřujete souhlas s
podmínkami těchto pravidel a zásad ochrany osobních údajů.

Jaké informace sbírá KYOCERA SENCO od svých návštěvníků?
Pokud patříte k návštěvníkům některé webové stránky KYOCERA SENCO & AERFAST, kteří se
zaregistrují nebo se přihlásí k odběru našich bulletinů, můžeme o vás nebo o vašem zařízení získat
různé typy informací, které mohou být použity k vaší identifikaci nebo ke kontaktování:
• Název
• Emailová adresa
• Telefonní číslo
• Název webové stránky a adresa URL
Společnost KYOCERA SENCO může také získat informace, které jí může poskytnout váš prohlížeč nebo
mobilní zařízení, včetně:
• Přístupu k stránkám
• Čas návštěvy
• Čas poslední návštěvy
• Jméno vlastníka IP adresy
• Reverzní doména adresy IP
• Zprostředkovatelské stránky, aplikace nebo služby včetně příslušných vyhledávacích dotazů, které vás
přivedli k některé z našich webových stránek KYOCERA SENCO & AERFAST
• Informace o přehlížeči
• Informace o operačním systému
• Informace o zařízení (např. Identifikátor zařízení, mobilní operační systém atd.)
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Společnost KYOCERA SENCO získává většinu z výše uvedených informací prostřednictvím služby
Google Analytics, kromě údajů, které návštěvník zadá na některém z našich formulářů k Žádosti o
zasílání informací na některé z našich webových stránek KYOCERA SENCO & AERFAST.

Na co používá společnost KYOCERA SENCO získané informace?
Veškeré informace, které od vás shromáždíme, mohou být použity v některém z následujících
případů:
• Poskytnout vám přístup k našim webovým stránkám a službám SENCO & AERFAST.
• Používat, zlepšovat a personalizovat webové stránky a služby SENCO & AERFAST.
• Posílat pravidelné e-maily na e-mailovú adresu ze které jste nám zaslali informace, odpověděli na
dotazy nebo reagovali na jiné naše požadavky.
• Dodržovat zákony, prosazovat politiku naší webové stránky, předcházet, odhalovat a vyšetřovat
podvody, porušení bezpečnosti, potenciálně zakázané nebo nezákonné činnosti a chránit práva,
majetek nebo bezpečnost nás a ostatních.
Získané informace použijeme interně na marketing, reklamu nebo jiné účely, což znamená pouze v
rámci společností patřících do skupiny Kyocera Aerfast Europe.

Jak chrání KYOCERA SENCO vaše informace?
Provádíme bezpečnostní opatření pro zachování bezpečnosti osobních identifikačních údajů a údajů o
uživateli při každém vašem vstupu na stránku nebo při vkládání informací o vás.
Nabízíme využití bezpečného serveru a bezpečnost neustále zlepšujeme v souladu s technologickými
možnostmi.

Jak mohu získat přístup k mým informacím?
Můžete požádat o změny v osobních údajích, které o vás uchováváme. Pošlete nám váš požadavek na
adresu info@aerfast.eu. Na vaši žádost odpovíme po ověření vaší identity v přiměřeném čase a rozsahu.

Používá KYOCERA SENCO soubory cookie?
Ano. Soubory cookie jsou malé soubory, které stránka nebo poskytovatel služeb přenese na váš
pevný disk počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud povolíte), tím umožňuje webové
stránce nebo poskytovateli systému rozeznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité
informace. Soubory cookies používáme na shromažďování souhrnných údajů o lokalitách a aplikacích,
abychom mohli v budoucnu nabídnout lepší služby a nástroje. Můžeme se tak dohodnout s
poskytovateli služeb (třetích stran), aby nám pomohli lépe pochopit potřeby návštěvníků našich
stránek. Tito poskytovatelé služeb nesmí používat shromažďované informace v našem jménu, kromě
případů když nám pomáhají udržovat a zlepšovat naše služby.
Soubory cookie se používají také na ukládání informací o aktuálních nastaveních
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Zveřejňuje společnost KYOCERA SENCO jakékoliv informace externím
stranám?
Neprodáváme, neobchodujeme ani jiným způsobem neposkytujeme údaje o uživateli a klientovi
externím stranám. Informace o klientech společnosti AERFAST mohou být přeneseny pouze na
důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají při provozu naší webové stránky, při podpoře naší
činnosti nebo při servisu. Tyto třetí strany souhlasí s tím, že tyto informace budou důvěrné. Ale
můžeme zpřístupnit informace o klientech AERFAST, když se domníváme, že zpřístupnění je v
souladu se zákonem, s přesazováním našich pravidel stránky nebo v souladu s ochranou majetku,
bezpečnosti a s ochranou našich práv nebo práv jiných. Informace o zákaznících AERFAST, které
nejsou osobně identifikovatelné, mohou být poskytnuty jiným stranám pro účely marketingu, reklamy
nebo za účelem jiných použití.
Můžeme také zpřístupnit informace o klientovi AERFAST, uživatelské údaje a osobní identifikační údaje,
v případě změny vlastnictví AERFASTu (včetně, nikoli však výlučně, akvizice nebo fúze s jinou
společností) jakož i související přenesení všech těchto informací na nového majitele, přičemž v
takovém případě zůstanou všechny informace chráněny v souladu s těmito Zásadami ochrany
osobních údajů.

Jak KYOCERA SENCO reaguje na signály „Do not track"?
Můžeme sledovat uživatele v průběhu času a na webových stránkách třetích stran ale nereagujeme na
signály DNT (Do Not Track). Tyto informace nepoužíváme k poskytování cílené reklamy. Třetí strany
mohou při používání webových stránek shromažďovat osobní informace o vašich online aktivitách v
průběhu času a na různých webových stránkách.

Zákon o online ochraně soukromí dětí
Dodržujeme požadavky Zákona o ochraně osobních údajů online, nesbíráme žádné informace od osob
mladších 13 let. Naše webová stránka, produkty a služby jsou zaměřeny na osoby starší 13 let.

Pouze pro ochranu osobních údajů online
Tato pravidla ochrany osobních údajů online se vztahují pouze na informace shromážděné
prostřednictvím našich webových stránek, nikoli však na informace shromážděné v režimu offline.

Odkazy
Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Upozorňujeme, že
nemůžeme kontrolovat a nemůžeme nést odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů takovýchto
webových stránek. Vždy byste si měli přečíst pravidla ochrany osobních údajů webových stránek, abyste
sa dozvěděli více o tom, jak se shromažďují a zpracovávají osobní údaje.

Stránky sociálních médií
Můžeme vám umožnit sdílení informací s webovými stránkami sociálních médií třetích stran nebo použít
webové stránky sociálních médií k vytvoření nebo připojení k vašemu účtu. Stránky sociálních médií
nám mohou poskytnout přístup k určitým osobním informacím, které jsou v nich uloženy (například
zobrazený obsah a informace o reklamách které se vám zobrazili, nebo na které jste mohli kliknout,
atd.) z vaší předchozí činnosti s online službami. Sami kontrolujete osobní údaje, které nám umožňují
přístup přes vaše nastavení ochrany osobních údajů na webových stránkách třetích stran a povolení,
které nám poskytnete, když nám poskytnete přístup. Spojením účtu vedeného třetí stranou s vaším
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účtem AERFAST a oprávněním na přístup k těmto informacím souhlasíte, že můžeme shromažďovat,
používat a uchovávat informace poskytované těmito stránkami v souladu s těmito Zásadami ochrany
osobních údajů.

Zpětná vazba a publikované informace
Některé funkce webových stránek vám mohou umožňovat odesílání informací, návrhů, nápadů,
připomínek, dotazů nebo jiných informací (souhrnně "Zpětná vazba"), jako i odesílání informací na
webovou stránku které jsou viditelné pro všechny uživatele webových stránek ("Publikované
informace"). Zpětná vazba a publikované informace se stávají veřejnými informacemi a předkládají se
dle vlastního uvážení. Když zadáváte informace o zpětné vazbě a odeslaných informacích, vyjadřujete
souhlas se shromažďováním, používáním a zveřejňováním těchto informací jakýmkoliv způsobem.

Podmínky
Navštivte prosím také naši sekci Smluvní podmínky, která stanoví používání, zřeknutí se odpovědnosti a
omezení odpovědnosti za používání našich webových stránek na našich lokálních webových stránkách
platných pro vaši zemi – viz různé uvedené webové stránky v prvním odstavci těchto pravidel.

Změny v našich pravidlech ochrany osobních údajů
Pokud se rozhodneme změnit naše Zásady ochrany osobních údajů, tyto změny uveřejníme na této
stránce nebo aktualizujeme datum změny data ochrany osobních údajů níže.
Tato pravidla byla naposledy pozměněna 6. listopadu 2019.

Kontakt
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat
pomocí níže uvedených kontaktů.
KYOCERA SENCO Czech Republic spol. s.r.o.
Litovelská 1340/2c, Nová Ulice
CZ - 779 00 Olomouc
T(1) +420 602 730 928
T(2) +420 585 319 192

