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USED4YOU 

 
 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

 
(1) INFORMACE O SHROMAŢĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A IDENTIFIKACI POSKYTOVATELE 
Jsme rádi, ţe navštěvujete naše webové stránky a zajímáte se o naši společnost. Ochranu Vašich 
osobních údajů bereme velmi váţně. Chceme, abyste se cítili dobře a bezpečně vţdy, kdyţ naše 
internetové stránky navštěvujete. S osobními údaji nakládáme v souladu s předpisy na ochranu 

osobních údajů země, kde se nachází příslušný úřad. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se 
vztahuje pouze na společnost TERRAMET, spol. s r.o. Obchodní 131, 251 01 Čestlice, Česká 
republika, info.cz@terra-world.com („TERRAMET“, „my“, „nás / nám“, „naše“) a její domény used-
4-you.com a used4-you.com, nikoliv však na ostatní webové stránky, na které můţe být na těchto 
doménách odkazováno.    
 

Webové stránky společnosti TERRAMET obsahují odkazy na webové stránky poskytovatelů, na 
které se toto prohlášení nevztahuje. Účel a rozsah shromaţďování údajů a následné zpracování a 
vyuţití Vašich osobních údajů závisí na příslušných subjektech. Ţádáme Vás, abyste si vţdy zjistili 
veškeré informace o ochraně údajů těchto subjektů.  
Níţe uvádíme informace o shromaţďování osobních údajů při pouţívání těchto webových stránek. 
Osobní údaje zahrnují veškeré údaje, které lze získat o Vaší osobě, jako jsou např. emailové adresy 
a chování uţivatele.  

  
(2) SHROMAŢĎOVÁNÍ ÚDAJŮ  
Společnost TERRAMET o Vás sbírá informace, kdyţ navštívíte a pouţíváte naše webové stránky. 

Kdyţ navštívíte naše webové stránky, dostáváme po omezenou dobu technická data. Tato data 
zahrnují IP adresu Vaší sítě, datum, čas, časové pásmo a status poţadovaných dat, informace o 
webových stránkách, ze kterých jste se na naše stránky dostali, typ Vašeho prohlíţeče a verzi 
Vašeho operačního systému.  

  
(3) ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ  
Společnost TERRAMET zavedla moderní technická opatření, aby zajistila bezpečnost údajů, zejména 
pak, aby ochránila Vaše osobní údaje před hrozbami, které existují při předávání údajů, a před 
přístupem třetích stran k těmto údajům. Kaţdé z těchto opatření je adekvátně aktualizováno, aby 
odpovídalo současné úrovni technologií.     

  
(4) SHROMAŢĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI INFORMATIVNÍM POUŢÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK 
Při čistě informativním pouţívání našich webových stránek neshromaţďujeme ţádné údaje, kromě 
údajů, které nám Váš prohlíţeč poskytuje, abyste mohli stránky navštívit.  
Jedná se o tyto údaje: 

 
 IP adresa 

 Datum a čas poţadavku 
 Časový rozdíl v porovnání s Greenwichským středním časem (GMT) 
 Obsah poţadavku (specifická stránka) 
 Stav přístupu/statusový kód HTTP  
 Mnoţství dat přenesených v jednotlivém případě 
 Webové stránky, z nichţ přišel poţadavek 
 Prohlíţeč 

 Operační systém a jeho rozhraní  
 Jazyk a verze softwaru prohlíţeče 
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(5) COOKIES 

Cookies jsou uchovávány ve Vašem počítači při návštěvě našich webových stránek.  Cookies jsou 
malé textové soubory, které jsou uloţeny na Vašem hard disku, a jsou spojeny s prohlíţečem, 
který vyuţíváte a prostřednictvím kterého proudí určité informace subjektu, který tato cookies 
pouţívá (v tomto případě jsme subjektem my). Cookies nemohou spouštět programy ani přenášet 
na Váš počítač viry. Jejich účelem je, aby Vaše činnost na internetu byla více uţivatelsky přívětivá 
a efektivní.  

 
(6) VYUŢÍVÁNÍ GOOGLE ANALYTICS A GOOGLE TAG MANAGER 
Tyto webové stránky pouţívají Google Analytics, coţ je analytická sluţba společnosti Google, Inc. 

(dále jen „ společnost Google“). Google Analytics pouţívá „cookies“, coţ jsou textové soubory 
uloţené na Vašem počítači, jejichţ účelem je pomoci webovým stránkám analyzovat, jak uţivatelé 
tyto stránky pouţívají. Informace generované souborem cookie o způsobu, jakým pouţíváte 
webové stránky (včetně Vašich IP adres), budou předány společnosti Google a ta je pak uloţí na 

serverech ve Spojených státech amerických. V případě, ţe bude aktivována anonymizace IP, 
společnost Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy u členských zemí Evropské unie a 
také u všech stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá IP adresa je odeslána na 
servery Google v USA a tam zkrácena pouze ve výjimečných případech. Společnost Google pouţije 
tyto informace jménem poskytovatele webových stránek za účelem vyhodnocení, jakým způsobem 
pouţíváte webové stránky, sestavení hlášení o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele 
webových stránek a poskytování ostatních sluţeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a 

pouţívání internetu poskytovatelům webových stránek.    
   
Společnost Google nebude spojovat Vaši IP adresu s ţádnými jinými údaji, které má k dispozici.    
 
Máte právo odmítnout pouţívání cookies tak, ţe zvolíte odpovídající nastavení ve Vašem prohlíţeči. 

Mějte však na paměti, ţe pokud tak učiníte, nebudete moci vyuţít všech funkcí těchto webových 

stránek.  
 
Další způsob, jak můţete společnosti Google zabránit shromaţďování a pouţívání údajů 
generovaných cookies, souvisejících s pouţíváním webových stránek (včetně cookies a IP adresy) a 
také zpracování údajů společností Google, je ten, ţe si stáhnete a nainstalujete plug-in do 
prohlíţeče, který je dostupný na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB 
 

Tyto webové stránky vyuţívají Google Analytics s rozšířením “_anonymiseIp()”. IP adresy jsou tedy 
zkráceny před jejich dalším zpracováním, čímţ se zamezí přímému spojení na konkrétní osoby.    
 
Vyuţívání Google Analytics je v souladu s poţadavky odsouhlasenými mezi německými úřady pro 
ochranu údajů a společností Google. Informace o třetí osobě - poskytovateli: Google Dublin, Google 
Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky 
pouţití: http://www.google.com/analytics/terms/. Dohled nad ochranou osobních údajů: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, a dále prohlášení o ochraně 
osobních údajů: https://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/.  
 
Pouţití Google Tag Manager: 
Google Tag Manager je systém, kterým obchodníci mohou spravovat tagy webových stránek 
prostřednictvím rozhraní. Tag Manager je nástroj, který implementuje tagy. Jedná se o doménu, 

kde nejsou pouţívány cookies, a sám o sobě neshromaţďuje osobní údaje. Tento nástroj však 
umoţňuje vytváření tagů, které údaje shromaţďují. Google Tag Manager k těmto údajům nemá 
přístup. Pokud dojde k deaktivaci na úrovni domény nebo cookies, zůstávají účinné veškeré 
sledovací tagy, které byly nástrojem Google Task Manager implementovány.       
http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html 
  
(7) VYUŢÍVÁNÍ FUNKCÍ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK 

Pokud budete prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře kontaktovat společnost 
TERRAMET, včetně všech identifikovaných zařízení a distributorů, budeme uchovávat Vaši 
emailovou adresu a také Vaše jméno a telefonní číslo (pokud jste nám je poskytli), abychom mohli 

zodpovědět Vaše otázky.   

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
http://www.google.com/analytics/terms/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
https://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html
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(8) PRÁVO NA INFORMACE   
Máte moţnost nás kdykoliv poţádat o informace o údajích, které se Vás týkají a které jsou u nás 
uchovávány, a také o původu informací, příjemcích a kategoriích příjemců, kterým byly tyto údaje 
poskytnuty, a účelu uchování.  
 

Pokud jste udělili souhlas s pouţitím údajů, můţete jej kdykoliv odvolat.   
 
Prosíme, abyste veškeré poţadavky na informace, otázky týkající se informací a námitky vůči 

zpracování údajů zasílali emailem na adresu office.tmvs@terra-world.com. Pokud máte otázky 
týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můţete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu 
osobních údajů. Tento pověřenec je společně se svým týmem schopen Vám odpovědět na Vaše 
poţadavky týkající se informací, podnětů nebo stíţností.    

  
(9) POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti TERRA Holding GmbH 
 
 
 
 

Informace o společnosti: 
 
Společnost TERRAMET, spol. s r.o. je zapsána dne 27. srpna 1991 v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vloţka 3516. 
IČ: 41692519 

DIČ: CZ41692519 

Datová schránka: ubi6yn7 
 
 


