Politika ochrany osobních údajů zingtrading.cz
1. Obecné informace.
1. Operátor Servisu zingtrading.cz je Zing s.r.o. se sídlem v Krakově na
ulici Kocmyrzowské 13A.
2. Servis realizuje funkce získávání informací o uživatelích a jejich chování
následujícím způsobem:
a) Dobrovolně zavedenými informacemi ve formulářích
b) Zaznamenáním cookies koncovými zařízeními
c) Shromažďováním logů serveru www hostingovým operátorem pracujicím
pod adresou www.ogicom.pl
2. Informace ve formulářích.
1. Servis shromažďuje uživatelem podané informace.
2. Servis k tomu může zapsat informace o parametrech spojení (označení času, IP adresa).
3. Údaje ve formuláři nejsou sdíleny třetím stranám jinak, než se svolením uživatele.
4. Údaje podané ve formuláři mohou stanovit kolekci potencionálních klientů,
zaregistrovaných Operátorem Servisu v registru, který je veden Generálním
inspektorem ochrany osobních údajů.
5. Údaje podané ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce
konkrétního formuláře, např.: za účelem vykonání procesu obsluhy servisního hlášení
či obchodního kontaktu.
6. Údaje podané ve formulářích mohou být předány straně, jež technicky realizuje
některé služby – týká se to zvláště předávání informací o majiteli registrované domény
dalším stranám, které jsou operátory internetových domén, platebními servisy nebo
také jiným stranám, s nimiž Operátor servisu v tomto ohledu spolupracuje.
3. Informace o souborech cookies.
1. Servis používá soubory cookies.
2. Soubory coockies stanoví informatické údaje, hlavně textové soubory, které jsou
přechovávány v koncovém zařízení Uživatele servisu a jsou určeny k používání
internetových stránek Servisu. Cookies obyčejně obsahují název internetové stránky,
ze které pochází, dobu jejich přechovávání na koncovém zařízení a unikátní číslo.
3. Subjekt, který umisťuje soubory Cookies na koncovém zařízení Uživatele servisu a
který k nim má přístup je operátor Servisu.
4. Soubory cookies jsou využívány za následujícími účely:
a) tvorba statistik, které pomáhají porozumět, jakým způsobem Uživatelé servisu
používají internetové stránky, což umožňuje zlepšení jejich struktur a obsahu.
b) udržení relace Uživatele servisu (po přihlášení), díky kterému Uživatel nemusí
na každé podstránce Servisu opětovně zadávat login a heslo;
c) definice profilu uživatele za účelem zobrazení mu odpovídajících
materiálů v reklamních sítích, zvláště sítě Google
5. Ve službách Servisu jsou používány dva hlavní druhy cookies: „relační“ (session cookies) a
„stálé“ (persistent cookies). „Relační“ cookies jsou soubory dočasnými, které jsou
přechovávány v koncovém zařízení Uživatele do momentu odhlášení, opuštění internetové
stránky či vypnutí programu (internetového prohlížeče). „Stálé“ soubory cookies jsou
přechovávány v koncovém zařízení Uživatele po dobu určenou
v parametrech souborů cookies či do doby, než je sám Uživatel smaže.
6. Program k prohlížení internetových stránek (internetový prohlížeč) obvykle defaultně
umožňuje přechovávání souborů cookies v koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé
Servisu mohou změnit nastavení v této oblasti. Internetový prohlížeč umožňuje
odstranění souborů cookies. Je také možno automatické blokování souborů cookies.

Podrobné informace na toto téma obsahuje pomoc či dokumentace
internetového prohlížeče.
7. Omezení používání souborů cookies mohou mít vliv na některé funkce dostupné na
internetových stránkách Servisu.
8. Soubory cookies umisťované v koncovém zařízení Uživatele Servisu mohou být
využívány také inzerenty a partnery, kteří spolupracují s operátorem Servisu.
9. Doporučujeme si přečíst politiku ochrany osobních údajů těchto firem, abyste se
seznámili s pravidly používání souborů cookies využívaná ve statistikách:
Ochrana soukromí Google Analytics
10. Soubory cookie mohou být využívány reklamními sítěmi, zvláště sítí Google,
k zobrazování reklam přizpůsobených podle způsobu, jakým Uživatel používá Servis.
Za tímto účelem mohou uložit informace o cestě navigace Uživatele nebo o době
setrvávání na dané stránce.
11. V oblasti informací o uživatelových preferencích shromážděných reklamní sítí
Google Uživatel může prohlížet a editovat informace vyplývající ze souborů cookies
pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/
12. Nechce-li Uživatel dostávat soubory cookies, může změnit nastavení prohlížeče.
Upozorňujeme, že vypnutí služby cookies nezbytných pro procesy ověření pravosti,
bezpečnosti, udržení preferencí uživatele může být obtížnější, a v krajních
případech může znemožnit používání www stránek.
4. Logy serveru.
1. Informace o některém chování uživatelů podléhají přihlášení v serverové vrstvě.
Tyto údaje jsou využívány pouze za účelem správy servisu a za účelem zajištění co
nejúčinnější obsluhy poskytovaných webhostingových služeb.
2. Prohlížené zdroje jsou indentifikovány díky adresám URL. Navíc uložení
mohou podléhat:
a) čas zadání žádosti,
b) čas vyslání odpovědi,
c) název stanice klienta – identifikace realizovaná protokolem HTTP,
d) informace o chybách, jež se objevily při realizaci transakce HTTP,
e) adresa URL stránky, kterouž uživatel předtím navštívil (refer link) – pokud
uživatel vstoupil na stránky Servisu za prostřednictvím odkazu,
f) informace o prohlížeči uživatele,
g) informace o IP adrese.
3. Výše uvedené údaje nejsou spojovány s konkrétními osobami prohlížejícími stránky.
4. Výše uvedené údaje jsou využívány jedině pro administrativní cíle serveru.
5. Sdílení údajů.
1. Údaje podléhají sdílení se vnějšími stranami pouze v právně povolených hranicích.
2. Údaje umožňujicí identifikaci fyzické osoby jsou sdíleny pouze se souhlasem této osoby.
3. Operátor může mít povinnost udělení Servisem shromážděných informací oprávněným
orgánům na základě zákonných požadavků v rozsahu, které vyplývají z požadavku.

