
  

Vážený návštěvníku,  
 
společnost ELEKTROWIN a.s. je potěšena vaší návštěvou na našich webových stránkách i vaším zájmem o náš 
podnik a předmět činnosti. Ochranu vašich soukromých údajů bereme velmi vážně a chtěli bychom, abyste se při 
návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro 
nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.  
Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme podle příslušných 
předpisů České republiky a Evropské unie o ochraně osobních údajů.  
Naše společnost  má také již od roku 2008 zaveden plně funkční integrovaný systém řízení – pro normy ISO 9001 
systém managementu kvality, ISO 14001 systém environmentálního managementu a ISO 27001 systém řízení 
bezpečnosti informací. Systém je certifikován pro všechny normy společností TAYLLORCOX s.r.o. Závěrem 
každoročních dohledových, resp. recertifikačních auditů je skutečnost, že společnost dlouhodobě splňuje 
požadavky na shodu se všemi ISO normami, pro které byla certifikována. 
Webové stránky společnosti ELEKTROWIN a.s. mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, 
na něž se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje. 

Získávání a zpracování osobních údajů 
Při návštěvě našich webových stránek ukládají naše webové servery standardně údaje o vámi používaných 
prohlížečích a operačních systémech, o webových stránkách, z nichž k nám vstupujete, o webových stránkách, 
které u nás navštěvujete, či o datu vaší návštěvy. Údaj o IP adrese, která vám byla přidělena vaším poskytovatelem 
internetového připojení, není naším webem sledována. Vaše osobní údaje jsou pak ukládány pouze v případě, 
svěříte-li nám je např. v rámci registrace, ankety nebo soutěže. 

Užívání a předávání osobních údajů, spojitost s konkrétním účelem 
Společnost ELEKTROWIN a.s. používá vaše osobní údaje pro účely technické správy webových stránek, 
administraci zákazníků a marketingové účely vždy pouze v nezbytně nutném rozsahu. 
 
Předávání osobních údajů probíhá pouze pro konkrétní účel, pro který nám jej poskytnete (např. účast v soutěži) 
a je použito pouze pro tento konkrétní účel. Naši pracovníci a spolupracující agentury s námi uzavřeli dohodu o 
důvěrnosti těchto údajů a vždy je stanoven rozsah a důvod zpracování vašich údajů. Zároveň všechny strany přijaly 
taková technická, technologická a organizační opatření, aby bylo minimalizováno riziko neoprávněného zneužití 
údajů. 

Možnost volby 
Chtěli bychom vaše údaje používat k tomu, abychom vás informovali o našich službách a akcích a abychom od vás 
případně získávali zpětnou vazbu. Účast na takových akcích je samozřejmě dobrovolná a souhlas s tímto 
vyjadřujete vyplněním kontaktního formuláře zde. Pokud s tím nebudete srozuměni, můžete nám tuto skutečnost 
kdykoliv oznámit, abychom mohli vaše údaje náležitě zablokovat. Další informace k tomuto tématu získáte na naší 
infolince. 

Zpravodaj 
Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k odběru zpravodaje (newsletter). Data uvedená při přihlášení 
k odběru zpravodaje budou použita pouze k jeho zasílání. Odběr zpravodaje můžete kdykoliv ukončit odhlášením, 
a to vyplněním kontaktního formuláře.  

 

https://www.elektrowin.cz/cs/kontakty/kontaktni-formular.html
https://www.elektrowin.cz/cs/kontakty.html
https://www.elektrowin.cz/cs/newsletter/mam-zajem-o-zasilani-newsletteru.html
https://www.elektrowin.cz/cs/kontakty/kontaktni-formular.html


  

Sociální pluginy 
ELEKTROWIN a.s. nepoužívá takzvané sociální pluginy (dále jako: zásuvné moduly) sociálních sítí, jako je Facebook, 
Twitter, Google+ a YouTube. 
Pokyny ke cookies 
Po aktivaci se naváže přímé spojení se serverem příslušné sociální sítě. Obsah zásuvného modulu se poté ze 
sociálních sítí přenese přímo do vašeho prohlížeče, který jej následně integruje do webové stránky. 
Po aktivaci zásuvného modulu již může příslušná sociální síť shromažďovat data nezávisle na tom, zda jste na 
zásuvném modulu aktivní. Jste-li přihlášeni do sociální sítě, může tato síť přiřadit vaši návštěvu těchto webových 
stránek k vašemu uživatelskému účtu. 

 
Jste-li členem sociální sítě a nechcete-li, aby tato síť při vaší návštěvě našich webových stránek spojovala 
shromážděná data s vašimi uloženými členskými údaji, musíte se před aktivací zásuvných modulů vždy odhlásit z 
příslušné sociální sítě. 

 
Na rozsah dat, která jsou prostřednictvím vašich zásuvných modulů shromažďována sociálními sítěmi, nemáme 
žádný vliv. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů příslušnými sociálními sítěmi, 
jakož i veškerá vaše práva v této souvislosti i možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí najdete v pokynech 
pro ochranu údajů příslušných sociálních sítí. 

Cookies 
Informace o námi používaných cookies a jejich funkcích najdete souhrnně v našich pokynech ke cookies. 

• Podrobné pokyny ke cookies 

Společnost ELEKTROWIN a.s. používá cookies a podobné technologie, aby mohla sledovat preference návštěvníků 
a podle toho optimálně vytvářet své webové stránky. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry 
uživatelského komfortu webových stránek.  

Cookies jsou malé soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Mohou být využity ke zjišťování, zda 
mezi vaším koncovým zařízením a našimi stránkami již došlo ke vzájemné komunikaci. Identifikuje se pouze cookie 
ve vašem koncovém zařízení. Osobní údaje lze poté ukládat v cookies,  pouze pokud jste s tím vyjádřili souhlas. 

Používáte-li naše webové stránky, souhlasíte s používáním a ukládáním cookies ve vašem koncovém zařízení. Naše 
webové stránky si můžete prohlížet samozřejmě i bez cookies, po jejich odmítnutí na cookies liště. Ukládání 
cookies na vašem počítači můžete zabránit také tak, že v nastaveních vašeho prohlížeče zvolíte *neakceptovat 
cookies*. Cookies, které se do vašeho počítače už dostaly, můžete kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce 
najdete v návodu k vašemu prohlížeči anebo v pokynech výrobce koncového zařízení.  

Pokud ale nebudete akceptovat cookies, může to vést k omezení funkcí našich nabídek. 

 

 

 

Cookies dělíme do následujících kategorií: 

Nezbytně nutné cookies (typ 1) 

https://www.mercedes-benz.cz/content/czechia/mpc/mpc_czechia_website/czng/home_mpc/cookies.ngrb.html
https://www.elektrowin.cz/ochrana-osobnich-udaju.html


  

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby webové stránky a jejich funkce řádně pracovaly.  

Funkční cookies (typ 2) 

Tyto cookies umožňují vylepšování komfortu a účinnosti webových stránek a zpřístupňují nejrůznější funkce. Ve 
funkčních cookies lze například uložit jazyková nastavení. 

Výkonové cookies (typ 3) 

Tyto cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem webové stránky používáte. Výkonové cookies nám 
například pomáhají při identifikaci zvlášť populárních sekcí našeho webu. Tak můžeme obsahy našich 
internetových stránek cíleně přizpůsobit vašim potřebám a tím zlepšit naši nabídku. Informace, které jsou těmito 
cookies shromažďovány, nemají povahu osobních údajů. Další informace ke shromažďování a vyhodnocování 
informací získáte v oddílu „Vyhodnocování uživatelských dat“. 

Cookies třetích subjektů (typ 4) 

Tyto cookies jsou ukládané třetími subjekty, např. sociálními sítěmi. Používají se především k tomu, aby byl do 
našich stránek integrován obsah sociálních médií, např. sociální pluginy. Informace o tom, jak používáme sociální 
pluginy, najdete v oddílu „Sociální pluginy“. 

 

  



  

Ochrana osobních údajů 

Vyhodnocování uživatelských dat 
Abychom mohli identifikovat preference návštěvníků, používáme produkty Adobe. Tak můžeme obsah našich 
internetových stránek cíleně přizpůsobit vašim potřebám a vylepšovat tak naši nabídku pro vás.  
 
Pokud nechcete, aby společnost ELEKTROWIN a.s. shromažďovala a vyhodnocovala informace o vaší návštěvě, 
můžete proti takovému postupu kdykoliv vyslovit námitku. 
 
K technické realizaci této námitky bude ve vašem prohlížeči uloženo cookie opt-in. Toto cookie slouží výhradně k 
identifikaci vaší námitky. Mějte prosím na paměti, že cookie opt-out může být z technických důvodů použito pouze 
pro prohlížeč, z něhož bylo uplatněno. Pokud cookies vymažete nebo používáte jiný prohlížeč či jiné koncové 
zařízení, musíte opt-in provést opakovaně. 
Bezpečnost 
ELEKTROWIN a.s. uplatňuje technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránil námi spravované údaje 
proti manipulacím, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému přístupu třetích osob. Naše bezpečnostní opatření se v 
souladu s technologickým vývojem neustále zdokonalují. 

Právo na informace 
Na požádání vám společnost ELEKTROWIN a.s. neprodleně poskytne písemnou zprávu podle platného práva, v 
níž bude uvedeno, zda a jaké vaše osobní údaje jsou u nás uloženy. Pokud jsou navzdory našemu úsilí o 
správnost údajů a jejich aktuálnost uloženy nesprávné informace, na vaši výzvu je opravíme.  
 
V případě dotazů k tématu zpracování vašich osobních údajů se můžete obrátit na naši infolinku, která je vám 
dispozici se i v případě žádostí o informace, podnětů nebo stížností. 
 
ELEKTROWIN A.S. 
Michelská 300/60 
140 00 Praha 4 
Česká republika 
 
IČ: 27257843 tel: +420 241 091 835 
DIČ: CZ27257843 e-mail: gdpr@elektrowin.cz 
IČP: 272578431234 (identifikační číslo provozovny) 
GPS souřadnice: N 50°2'57.842 E 14°27'31.728 
 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1 0027, sp. zn. F 72324/2005, 
F 76767/2005, B 10027. 
 

https://www.elektrowin.cz/cs/kontakty.html
mailto:gdpr@elektrowin.cz
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