Smluvní podmínky Icynene Europe
1. Podmínky

Přístupem na stránky http://icynene.cz/, a následným klikáním nebo
procházením těchto stránek, souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito
smluvními podmínkami, všemi příslušnými zákony a předpisy, a souhlasíte
s tím, že budete odpovědní za soulad s příslušnými místními zákony.
2. Licence k užití

Materiály obsažené na těchto stránkách jsou chráněné příslušným autorským
a známkovým právem.
a. Uděluje se povolení dočasně stáhnout jednu kopii materiálů (informace
nebo software) na stránkách Icynene Europe pouze pro osobní,
neobchodní krátkodobý náhled. Jedná se o poskytnutí dočasné
a podmíněné licence, ne o převod vlastnického práva, a v rámci této
licence nesmíte:
i. materiály modifikovat či kopírovat;
ii. použít materiály za jakýmkoliv komerčním účelem, nebo
k jakémukoliv zpřístupnění veřejnosti (obchodnímu či
neobchodnímu);
iii. pokoušet se dekompilovat nebo provést zpětnou analýzu
jakéhokoliv software obsaženého na stránkách Icynene Europe;
iv. odstranit jakákoliv označení autorského či vlastnického práva
z materiálů; nebo
v. předat materiály jiné osobě nebo zkopírovat („mirror") materiály
na jiný server.
b. Tato licence bude automaticky ukončena, jestliže porušíte jakékoliv
z těchto omezení a může být kdykoliv ukončena ze strany Icynene
Europe. Po dokončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení
této licence, musíte jakékoliv stažené materiály, které držíte, ať už
v elektronickém nebo tištěném formátu, zničit.
3. Zřeknutí se odpovědnosti

a. Materiály na stránkách Icynene Europe jsou poskytovány tak, „jak jsou“.
Icynene Europe neposkytuje žádné záruky, výslovné či implicitní,
a tímto odmítá odpovědnost a popírá veškeré další záruky včetně, bez
omezení, implicitních záruk nebo podmínek obchodovatelnosti,

vhodnosti pro konkrétní účel, nebo neporušení duševního vlastnictví
nebo jiného porušení práv.
b. Dále, Icynene Europe neposkytuje záruku nebo nečiní žádná
prohlášení ohledně správnosti, pravděpodobných výsledků, nebo
spolehlivosti použití materiálů na svých stránkách nebo jinak
souvisejících s těmito materiály nebo na jiných stránkách propojených
s těmito stránkami.
4. Správnost materiálů

Ačkoliv Icynene Europe vynakládá veškerou snahu, aby zajistila správnost
obsahu na svých webových stránkách, materiály objevující se na webových
stránkách Icynene Europe mohou obsahovat technické, typografické, nebo
fotografické chyby. Icynene Europe nezaručuje, že jakékoliv z materiálů
na jejích webových stránkách jsou správné, úplné nebo aktuální. Icynene
Europe může kdykoliv provádět změny materiálů obsažených na jejích
webových stránkách bez oznámení.
Icynene Europe se nezavazuje materiály aktualizovat.
5. Limitace

Icynene Europe podniká veškerá přiměřená opatření, aby zajistila při
vynaložení veškerého úsilí, že informace na webových stránkách jsou
správné, aktuální, zabezpečené a dostupné.
Za žádné situace nebudou Icynene Europe nebo její dodavatelé odpovědní
k jakékoliv náhradě škody (včetně, bez omezení, škody v důsledku ztráty dat
nebo zisku, nebo díky přerušení provozu podniku) vzniklé z užití nebo
nemožnosti užití materiálů na webových stránkách Icynene Europe, i když
bude Icynene Europe nebo pověřený zástupce Icynene Europe ústně
či písemně informován o možnosti takové náhrady škody.
6. Odkazy

Icynene Europe neprověřila veškeré stránky propojené s jejími webovými
stránkami. Zařazení odkazu na webových stránkách Icynene Europe
neznamená její schválení těchto stránek třetí strany. Icynene Europe tudíž
nemůže být činěna odpovědnou za obsah jakýchkoliv takových stránek,
na něž odkazuje.
Užití jakýchkoliv takových propojených stránek je na vlastní riziko uživatele.

7. Změny

Icynene Europe může kdykoliv upravovat tyto smluvní podmínky pro její
webové stránky bez oznámení. Užitím těchto webových stránek souhlasíte,
že budete vázáni aktuální verzí těchto smluvních podmínek.
8. Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí a jsou vykládány v souladu s právem Belgie a použitím
těchto webových stránek se neodvolatelně podřizujete jurisdikci soudů Belgie.

Politika ochrany soukromí
Vaše soukromí je pro nás důležité. Politikou Icynene Europe je respektovat
vaše soukromí ohledně jakýchkoliv informací, které od vás můžeme
shromáždit v rámci našich webových stránek, http://icynene.cz/, a dalších
stránek, které vlastníme nebo provozujeme.
Informace, které shromažďujeme

Logovací data
Když navštívíte naše webové stránky, naše servery mohou automaticky
zaznamenat standardní data poskytovaná vaším webovým prohlížečem. Tyto
údaje jsou považovány za “neidentifikující informace”, jelikož vás osobně
neidentifikují samy o sobě. Mohou zahrnovat typ a verzi vašeho prohlížeče,
stránky, které navštívíte, dobu a datum vaší návštěvy, čas strávený na každé
stránce a další údaje.
Osobní informace
Můžeme žádat osobní informace, jako např. vaše:





Jméno
E-mail
Číslo telefonu/mobilu
Adresu

Tyto údaje jsou považovány za „identifikující informace“ nebo „osobní
informace“, protože vás mohou osobně identifikovat. Žádáme výlučně osobní
informace relevantní pro konkrétní zákonný účel a pro nic dalšího, jako
například za účelem poskytnutí vámi žádané služby nebo zlepšení této
služby.

Jak shromažďujeme informace

Veškeré informace shromažďujeme pomocí korektních a zákonných
prostředků.
Osobní informace shromažďujeme buďto s vaším platným, svobodně
uděleným, konkrétním, informovaným, aktivním a výslovným souhlasem,
nebo na základě toho, že je to nezbytně nutné pro poskytnutí Vámi žádané
služby.
Rovněž Vám dáváme vědět, proč je shromažďujeme a jak budou použity.
Máte svobodnou volbu odmítnout vyhovět naší žádosti o osobní informace
s vědomím toho, že bez nich můžeme být neschopni vám poskytnout některé
z vámi žádaných služeb.
Použití informací

Můžeme použít kombinaci identifikujících a neidentifikujících informací s cílem
pochopit, kdo jsou návštěvníci našich stránek, jak používají naše služby, a jak
můžeme vylepšit jejich zkušenost s našimi stránkami do budoucna.
Osobní informace nezveřejnujeme, ale můžeme sdílet úhrnné
a anonymizované verze těchto informací, například, na webových stránkách
a zprávách o trendu v použití zákazníky.
Zpracování a uložení údajů

Informace, které shromažďujeme, jsou uloženy a zpracovávány v Belgii, nebo
tam, kde jsou naše zařízení či zařízení našich partnerů, přidružených osob
a externích poskytovatelů. Osobní informace převádíme pouze v rámci
jurisdikcí s dostačující ochranou, jak je vyžadována právem EU, což odráží
náš závazek ochrany soukromí našich uživatelů.
Osobní informace uchováváme pouze po dobu nezbytnou k poskytnutí
služby, nebo k vylepšení našich služeb v budoucnu. Po dobu držby těchto
údajů je budeme chránit dle našich nejlepších schopností v rámci obchodně
přijatelných prostředků za účelem předcházení jejich ztrátě a krádeži, jakož
i neoprávněnému přístupu, zpřístupnění, kopírování, použití nebo změně.
Přitom upozorňujeme, že žádný způsob elektronického přenosu nebo uložení
není 100% bezpečný, a nemůže zaručit absolutní zabezpečení údajů.

Budete-li žádat, aby vaše osobní informace byly vymazány, nebo tehdy, když
vaše osobní informace nebudou nadále relevantní pro naše operace,
vymažeme je z našeho systému v přiměřené době.
Cookies

Používáme „cookies” za účelem shromažďování informací o vás a vaší
aktivitě na našich stránkách. Prosím, pro více informací vizte naši Politiku
cookies.
Přístup třetích stran k informacím

Využíváme služeb třetích stran pro:



Analytické sledování
Obsahový marketing

Tyto služby mohou mít přístup k našim datům výlučně za účelem realizace
konkrétních úkolů naším jménem. Nesdílíme žádné osobně identifikující
informace bez vašeho výslovného a informovaného souhlasu. Neudělujeme
jim povolení ke sdělení nebo použití žádného z našich údajů za jakýmkoliv
jiným účelem.
Příležitostně můžeme povolit omezený přístup k našim údajům ze strany
externích konzultantů a agentur za účelem analýzy a zlepšování služeb.
Tento přístup je povolený pouze po nezbytně nutnou dobu k realizaci
konkrétní funkce. Spolupracujeme pouze s externími agenturami, jejichž
politika ochrany soukromí je srovnatelná s naší.
Odmítneme vládní a zákonné žádosti o vydání údajů, jestliže se budeme
domnívat, že je žádost příliš obecná nebo se nevztahuje k jejímu
stanovenému účelu. Avšak můžeme spolupracovat, budeme-li se domnívat,
že požadovaná informace je nezbytná a náležitá k tomu, abychom vyhověli
příkazu ze strany oficiálního státního úřadu, abychom chránili naše vlastní
práva a majetek, bezpečnost veřejnosti a jiné osoby, předcházeli trestné
činnosti, nebo předcházeli činnosti, u které se důvodně domníváme, že je
nezákonná, právně postižitelná nebo neetická.
Jiným způsobem nesdílíme nebo nedodáváme osobní informace třetím
stranám. Neprodáváme ani nepronajímáme vaše osobní informace
marketingovým specialistům či třetím stranám.

Ochrana soukromí dětí

Tyto webové stránky necílí vědomě na děti, ani neshromažďují osobní
informace od dětí. Jakožto rodič/opatrovník nás prosím kontaktujte, pokud se
budete domnívat, že vaše dítě se účastní činnosti zahrnující osobní informace
na našich webových stránkách, a vy jste neobdrželi oznámení nebo žádost
o souhlas. Vámi dodané kontaktní údaje nepoužijeme pro marketing nebo
reklamní účely.
Limity naší politiky

Tato politika ochrany soukromí pokrývá pouze vlastní shromažďování
a nakládání s údaji ze strany Icynene Europe. Icynene Europe vyvíjí
maximální snahu, aby spolupracovala pouze s partnery, přidruženými
osobami a externími poskytovateli, jejichž politika ochrany soukromí je
srovnatelná s naší. Nicméně, nejsme schopni 100% zaručit, že tak tomu bude
ve všech případech. Tudíž nemůžeme přijmout jakoukoliv odpovědnost
za jejich příslušné praktiky v oblasti ochrany soukromí.
Naše webové stránky mohou odkazovat na externí stránky, které
neprovozujeme. Prosím vezměte v potaz, že nemáme žádnou kontrolu nad
obsahem a politikami těchto stránek, a nemůžeme přijmout jakoukoliv
odpovědnost za jejich příslušné praktiky v oblasti ochrany soukromí.
Změny politiky

Dle našeho uvážení můžeme měnit naši politiku ochrany soukromí, abychom
reflektovali aktuální přípustné praktiky. Podnikneme přiměřené kroky,
abychom dali vědět našim uživatelům o změnách prostřednictvím našich
webových stránek. Jste-li registrovaným uživatelem na http://icynene.cz/,
budeme vás informovat za využití kontaktních údajů uložených ve vašem
účtu. Budete-li pokračovat v používání těchto stránek po jakýchkoliv změnách
této politiky, bude to považováno za přijetí našich praktik týkajících se ochrany
soukromí a osobních informací.
Vaše práva a povinnosti

Jakožto náš uživatel máte právo být informován o tom, jak jsou vaše údaje
shromažďovány a používány. Jste oprávněni vědět, jaké údaje o vás
shromažďujeme, a jak jsou zpracovávány. Jste oprávněni opravit
a aktualizovat jakékoliv osobní informace o vás, a žádat výmaz těchto
informací. Můžete kdykoliv změnit či odstranit informace z vašeho účtu za
použití nástrojů, které jsou k dispozici na ovládacím panelu vašeho účtu.

Jste oprávněni omezit nebo vznést námitky vůči našemu použití vašich údajů,
zatímco vám zůstává zachováno právo používat vaše osobní údaje pro vaše
vlastní účely. Máte právo rozhodnout, že údaje, které se vás týkají, nebudou
používány v rozhodnutích založených výlučně na automatickém zpracování.
Neváhejte nás kontaktovat, budete-li mít jakékoliv obavy či dotazy ve vztahu
k tomu, jak nakládáme s vašimi údaji a osobními informacemi.
Správce údajů Icynene Europe
Thierry Gossen
tgossen@icynene.eu
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Icynene Europe
Thierry Gossen
tgossen@icynene.eu
Tato politika je účinná od 25. května 2018.

Politika cookies
Používáme cookies za účelem zlepšení vaší zkušenosti s http://icynene.cz/.
Tato politika cookies je součástí politiky ochrany soukromí Icynene Europe
a zahrnuje používání cookies mezi vaším zařízením a našimi stránkami.
Rovněž poskytujeme základní informace o službách třetích stran, které
můžeme využívat, které mohou rovněž používat cookies jako součást jejich
služeb, ačkoliv na ně nedopadá naše politika.
Jestliže si nepřejete akceptovat cookies od nás, měli byste nastavit váš
prohlížeč tak, aby odmítal cookies z http://icynene.cz/, přičemž byste si měli
být vědomi toho, že nemusíme být v důsledku toho schopni poskytnout vám
některý z vámi žádaných obsahů či služeb.
Co je cookie?

Cookie je malé množství dat, které webové schránky ukládají na vašem
zařízení, když navštívíte naše stránky, typicky obsahuje informace
o webových stránkách samotných, jedinečný identifikátor, který umožnuje
stránkám rozpoznat váš webový prohlížeč, když se vrátíte, další údaje, které
slouží účelu cookie, a dobu životnosti cookie samotné.
Cookies se používají za účelem umožnění určitých prvků (např. přihlášení
se), sledování použití stránek (např. analytika), uložení vašeho uživatelského

nastavení (např. časové pásmo, preference ohledně sdělení),
a personalizace vašeho obsahu (např. reklama, jazyk).
Cookies nastavené webovými stránkami, které navštěvujete, jsou běžně
označovány jako vlastní cookies („first-party cookies”), a typicky pouze sledují
vaši aktivitu na těchto konkrétních stránkách. Cookies nastavené jinými
stránkami a společnostmi (tj. třetími stranami) se označují jako cizí cookies
(„third-party cookies”), a mohou být použity k vašemu sledování na jiných
webových stránkách, které využívají stejné služby třetí strany.
Typy cookies a jak je používáme

Základní cookies
Základní cookies jsou klíčové pro vaši zkušenost s webovými stránkami,
umožňující základní prvky jako přihlášení uživatele, správu účtu, nákupní
košík a zpracování platby. Základní cookies používáme k umožnění určitých
funkcí na našich webových stránkách.
Výkonnostní cookies
Výkonnostní cookies jsou používány při sledování toho, jak používáte webové
stránky během vaší návštěvy, aniž by byly shromažďovány osobní informace
o vás. Typicky jsou tyto informace anonymní a v souhrnu s informacemi
sledovanými u všech uživatelů stránek tak, aby pomohly společnostem
pochopit uživatelské vzory jejich užívání, identifikovat a diagnostikovat
problémy a chyby, se kterými se jejich uživatelé mohou setkat, a učinit lepší
strategická rozhodnutí ohledně zlepšení celkové zkušenosti s webovými
stránkami ze strany jejich návštěvníků. Tyto cookies mohou být nastaveny
webovými stránkami, které navštěvujete (vlastní „first-party“), nebo službami
třetích stran. Na našich stránkách používáme výkonnostní cookies.
Funkční cookies
Funkční cookies jsou používány při shromažďování informací o vašem
zařízení a jakémkoliv nastavení, které nakonfigurujete na webových
stránkách, které navštívíte (jako je nastavení jazyka a časového pásma).
S těmito informacemi vám mohou webové stránky poskytnout uzpůsobený,
vylepšený nebo optimalizovaný obsah a služby. Tyto cookies mohou být
nastaveny webovými stránkami, které navštěvujete (vlastní „first-party“), nebo
službou třetí strany. Funkční cookies používáme pro vybrané prvky na našich
stránkách.

Cílené/reklamní cookies
Cílené/reklamní cookies se používají při určení, jaký reklamní obsah je pro
vás a vaše zájmy více relevantní a vhodný. Webové stránky je mohou použít
za účelem dodání cílené reklamy nebo omezení počtu případů, kdy se vám
reklama zobrazí. To pomáhá společnostem zlepšit účinnost jejich kampaní
a kvalitu obsahu, který je vám presentován. Tyto cookies mohou být
nastaveny webovými stránkami, které navštěvujete (vlastní „first-party“), nebo
službami třetích stran. Cílené/reklamní cookies nastavené třetími stranami
mohou být použity k vašemu sledování na jiných webových stránkách, které
využívají stejné služby třetí strany. Na našich stránkách tento typ cookies
nepoužíváme.
Cizí („third-party“) cookies na našich stránkách

Na našich stránkách můžeme zaměstnat cizí společnosti a jednotlivce —
například poskytovatele analytiky a obsahové partnery. Poskytujeme těmto
třetím stranám přístup k vybraným informacím za účelem realizace určitých
úkolů našim jménem. Rovněž mohou nastavit cizí („third-party“) cookies za
účelem dodání služeb, které poskytují. Cizí cookies mohou být použity
k vašemu sledování na jiných webových stránkách, které využívají stejnou
službu třetí strany. Jelikož nad cizími cookies nemáme žádnou kontrolu,
nedopadá na ně politika cookies Icynene Europe.
Náš slib ohledně ochrany soukromí ve vztahu k třetím stranám
Prověřujeme politiky ochrany soukromí všech našich externích poskytovatelů
před využitím jejich služeb, abychom zajistili, že jejich praktiky jsou
srovnatelné s našimi. Nebudeme nikdy vědomě využívat služeb třetích stran,
které ohrožují nebo porušují soukromí našich uživatelů.
Jak můžete mít kontrolu nad cookies nebo se rozhodnout je nepřijímat

Jestliže si nepřejete přijímat cookies od nás, můžete nastavit váš prohlížeč
tak, aby odmítal cookies z našich webových stránek. Výchozí nastavení
většiny prohlížečů je takové, že přijímají cookies, ale můžete aktualizovat
takové nastavení buďto tak, aby cookies byly zcela odmítány, nebo abyste
byli informováni, pokud se webové stránky snaží nastavit nebo aktualizovat
cookie.
Pokud si webové stránky prohlížíte z více zařízení, může být potřeba, abyste
aktualizovali vaše nastavení na každém jednotlivém zařízení.

Ačkoliv některé cookies mohou být blokovány s malým dopadem na vaši
zkušenost s webovými stránkami, blokování všech cookies může znamenat,
že nebudete schopni mít přístup k určitým prvkům a obsahu na stránkách,
které navštívíte.

Přijímám politiku ochrany soukromí

