
Zpracování osobních údajů na www stránkách frrm HELIO

Společnost HELIO, spol. s r.o. zpracovává na svých stránkách www.helio.cz 
anonymizovaná osobní data, která byla zjištěna při návštěvě našich webových stránek,
v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Navštívíte-li naše webové stránky, budou naše servery standardně ukládat osobní 
data pro účely bezpečnosti systému a informace o webových stránkách, které u nás 
navštívíte, datum a dobu trvání návštěvy, identifkační data použitého typu prohlížeče 
a operačního systému nebo informace o webové stránce, z níž jste na naše stránky 
přešli. Shromážděná data se bez zvlášť uděleného souhlasu dotyčné osoby 
nepoužívají pro osobní identifkaci návštěvníka této webové stránky. Tato data se 
vyhodnocují pro statistické účely. Takovéto statistické vyhodnocení však osobní data 
neobsahuje. Ke zpětnému sledování jednotlivých uživatelů a uživatelek při tom 
nedochází, nejsou zjišťovány IP adresy přistupujících počítačů. Osobní údaje mimo 
tento okruh (např. jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa), se 
nezaznamenávají, a pokud ano, tak pouze v případě, že jste tyto údaje zadali 
dobrovolně, např. v rámci registrace, ankety, účasti ve výherní akci nebo při zadávání 
dotazu ohledně určitých informací.

Rádi bychom neustále zlepšovali naši nabídku a proto používáme analytický nástroj 
„Google Analytics“. Ochrana dat ve službě Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics – službu analýzy webových stránek od 
společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. „soubory 
cookie“ – textové soubory, které se uloží ve Vašem počítači a které umožňují 
analyzovat, jakým způsobem využíváte webové stránky. Z pověření provozovatele 
těchto webových stránek použije Google tyto informace k tomu, aby vyhodnotil, jakým
způsobem využíváte webové stránky, sestavil přehledy webových aktivit a poskytl 
provozovateli stránek další služby spojené s využíváním webových stránek a internetu.
Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením svého webového 
prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě možná nebudete moci využívat 
všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. 

http://www.helio.cz/


Používání tlačítek nebo pluginů pro sdílení

Náš web používá tlačítka pro sdílení a sociální pluginy těchto sítí: facebook, pinterest a
google+. Tato tlačítka jsou stejně jako pluginy označena logem. Otevřete-li webovou 
stránku v rámci našeho webu, která takový plugin nebo tlačítko pro sdílení obsahuje, 
vytvoří Váš prohlížeč přímé spojení s uvedenými servery. Obsah příslušného tlačítka 
nebo pluginu pro sdílení bude přímo sdělen Vašemu prohlížeči a jeho prostřednictvím
začleněn do webové stránky. Na základě začlenění tlačítka a pluginu pro sdílení obdrží
daná síť informaci o tom, že jste otevřeli příslušnou stránku v rámci našeho webu. 
Jste-li tedy přihlášeni na Facebooku nebo Google+, mohou sítě přiřadit Vaši návštěvu 
příslušným účtům. Při interakcích s tlačítky nebo pluginy pro sdílení (například 
stisknutím tlačítka „To se mi líbí“), případně při odeslání komentáře atd., bude 
příslušná informace z Vašeho prohlížeče předána přímo jmenovaným službám. 
Informace o účelu a rozsahu sběru dat a jejich dalším zpracovávání a využívání, jakož i 
o Vašich právech týkajících se této problematiky nebo o možnostech nastavení pro 
ochranu soukromí naleznete v pokynech pro ochranu dat výše zmíněných sítí. 

Odběr Newsletteru  

Vyplněním formuláře pro odběr novinek dává uživatel souhlas k zasílání propagačních
informací o společnosti HELIO. Souhlas se shromažďováním, zpracováním a užíváním 
Vašich osobních údajů můžete s účinností pro budoucnost kdykoli odvolat. Když nám 
přenecháte osobní data (např. při vyžádání Newsletteru), máte kdykoli možnost 
nechat je zase jednoduše vymazat přímo prostřednictvím linku obsaženém v každém 
vydání Newsletteru nebo zasláním mailu na obchod@helio.cz.


