OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost
Dragon Internet a.s., Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy
Tel.: 326 706 156, Email: internet@dragon.cz, www.dragon.cz
IČ
: 27237800, DIČ
: CZ27237800, zapsána v obchodním rejstř
íku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9923
(dále jen “Společ
nost”)

Úvod
Společ
nost Dragon Internet a.s. klade velký dů
raz na ochranu vašeho soukromí. V tomto prohlášení jsou podrobněuvedena
opatř
ení, která použ
íváme pro ochranu vaš
ich osobních údajůpř
i návš
těvěnaš
ich internetových stránek. Je zde popsáno,
jaké osobní údaje shromaž
ď
ujeme, k jakým úč
elům je využ
íváme a jak máte možnost ovlivnit jejich použití. Jsou zde také
uvedena opatření, která použ
íváme pro ochranu vaš
ich osobních údajůa způsob, jakým je mů
žete zkontrolovat a opravit.
Př
ístupem na naš
e internetové stránky vyjadř
ujete svů
j souhlas s postupy získávání a použití informací, popsanými v tomto
prohláš
ení.

Získávání informací
Informace získané přímo od vás
Vě
tš
inu stránek společ
nosti Dragon Internet a.s. můž
ete navštívit bez nutnosti zadávat jakékoli osobní údaje. Na ně
kterých
stránkách vás vš
ak mů
ž
eme požádat o osobní údaje, abychom mohli poskytnout služ
bu nebo provést transakci, kterou
pož
adujete. Mezi takové osobní údaje mohou patř
it:
❖ kontaktní údaje, např
íklad vaš
e jméno, titul, název společnosti/organizace, emailová adresa, č
íslo telefonu a faxu a
poš
tovní adresa,
❖ informace o vaš
í společ
nosti a vaš
e pracovní pozice;
❖ vaš
e preference pro zasílání nabídek emailem;
❖ finanč
ní informace (vč
etněinformací o kreditní kartěnebo úč
tu);
❖ informace, jako např
íklad vaš
e národnost a zeměpobytu, podle kterých mů
žeme rozhodnout, zda smíte podle
př
edpisůo kontrole vývozu obdrž
et informace o určitých technologiích;
❖ informace urč
ené pro př
izpů
sobení a zjednoduš
ení použ
ívání naš
ich internetových stránek, například přihlašovací
a technické údaje;
❖ objednávky a dotazy týkající se naš
ich produktůa služeb;
❖ informace, které nám pomohou zjistit, jaké produkty a služ
by nejlépe vyhovují vašim požadavků
m;
❖ informace zaznamenávání událostí a
❖ vaš
e zpě
tná vazba na naš
e stránky, produkty a služby obecně
.
Ž
ádné z tě
chto informací nemusíte zadávat, ale bez nich nebude možné poskytnout pož
adovanou služ
bu nebo dokončit vaš
i
transakci.

Informace získané automaticky
Poř
izujeme informace o vaš
ich návš
tě
vách na naš
ich stránkách, například zobrazené stránky, objem př
enesených dat,
použ
ité odkazy, otevř
ené materiály a jiné akce, provedené na stránkách společ
nosti Dragon Internet a.s.. Na stránkách, které
otevř
ete př
ihláš
ení pod už
ivatelským jménem, si můž
eme tyto informace spojit s vaší identitou a zjistit tak vášpotenciální
zájem o naš
e produkty a služ
by. Poř
izujeme také určité standardní informace, které vášprohlížečzasílá na každou
internetovou stránku, kterou otevřete;např
íklad adresa internetového protokolu (IP), druh, mož
nosti a jazyk prohlížeče,
operač
ní systém, datum a č
as př
ístupu na stránku a odkaz, ze kterého jste stránku otevř
eli. Tyto informace si nespojujeme s
vaš
í identitou.

Použití informací
Služ
by a transakce. Vaš
e osobní údaje použ
íváme pro dodání služ
eb nebo provedení transakcí, které požadujete, např
íklad
poskytnutí informací o produktech Dragon Internet a.s., registrace zakoupených produktů
, zpracování objednávek produktů,
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vyř
ízení reklamací, výmě
na návodůk produktů
m, vyřízení žádosti o podporu, zjednoduš
ení použ
ití našich webových stránek
a tak dále. Informace získané z internetových stránek můž
eme zkombinovat s informacemi z jiných zdrojů
, abychom měli
jednotné informace a mohli tak zjednoduš
it vaš
e jednání se společností Dragon Internet a.s.
Zlepš
ení internetových stránek. Vaš
e údaje mů
ž
eme využ
ít ke zlepš
ení naš
ich internetových stránek a souvisejících produktů
a služ
eb nebo ke zjednoduš
ení použ
ití naš
ich internetových stránek tím, že užnebudete muset zadávat opakovaněstejné
informace, anebo př
izpů
sobením naš
ich stránek vašim preferencím a zájmům.
Komunikace. S vaš
ím souhlasem mů
ž
eme vaš
e osobní údaje získané z internetových stránek použ
ít pro informování o
produktech a služ
bách, které společ
nost Dragon Internet a.s. nabízí. Př
i poř
izování informací, které mohou být použity pro
zasílání oznámení o naš
ich produktech a služ
bách, vám vždy dáme mož
nost taková oznámení odmítnout. Navíc je ve všech
naš
ich emailových zprávách uveden odkaz pro zrušení zasílání , který umožň
uje dodávání tě
chto informací zruš
it. Pokud se
rozhodnete zasílání zruš
it, vyř
adíme vás z daného seznamu do 10 pracovních dní.

Použití souborů cookie a technologie web beacon
Soubory cookie jsou malé soubory, které internetové stránky ukládají na vášpevný disk nebo do paměti prohlížeč
e. Pomocí
nich mů
ž
eme zjistit kolikrát jste stránku navš
tívili, kolik stránku navštívilo lidí, můž
eme zjistit a analyzovat, jak návště
vníci
stránky využ
ívají (vč
etněefektivity reklamy), ukládat vámi zadané informace, např
íklad vaše preference, a ukládat technické
údaje už
iteč
né pro vaš
e použ
ití naš
ich stránek. Soubory cookie pro relaci (cookie, které jsou vymazány po skonč
ení relace
prohlíž
eč
e) mů
ž
eme použ
ívat pro ulož
ení vaš
eho uživatelského jména a prvkůuživatelského profilu, usnadně
ní pohybu po
stránkách (hlavněpř
i vyhledávání informací a objednávání) a dalších informací už
itečných pro správu relace. Soubory cookie
mů
ž
ete povolit nebo zakázat. Vě
tšina internetových prohlíž
ečůje automaticky povoluje, ale můž
ete ve svém prohlíž
eč
i ruč
ně
změ
nit nastavení a soubory cookie zakázat, nebo vyžadovat upozorně
ní př
i ulož
ení souboru cookie do počítače. Pokud se
rozhodnete soubory cookie zakázat, mož
ná nebudete moci využ
ívat vš
echny funkce stránek společ
nosti Dragon Internet a.s.
nebo jiných internetových stránek. Na naš
ich stránkách mohou být také elektronické obrázky nazývané web beacons (webové
majáky) – nebo také singlepixel gif – které umož
ň
ují zjistit, kolik uživatelůstránky navštívilo. Webové majáky mů
žeme vložit
do reklamních nebo informač
ních emailových zpráv, abychom zjistili, zda jste zprávu otevř
eli a reagovali na ni.

Zpřístupnění vašich osobních údajů
Osobní údaje poskytnuté společ
nosti Dragon Internet a.s. př
es internetové stránky nebudou bez vašeho souhlasu předány
mimo společ
nost Dragon Internet a.s.

Zpřístupnění smluvním partnerům.
Př
i vyř
izování vaš
íž
ádosti mů
ž
eme zpř
ístupnit vaš
e osobní údaje společ
nostem, které instalují naš
e služby nebo distribuují
naš
e produkty. V takových př
ípadech poskytujeme pouze ty části vašich osobních údajů, které jsou potř
ebné pro vyř
ízení
ž
ádosti, a společ
nosti a jejich zamě
stnanci nesmě
jí získané osobní údaje použ
ít k ž
ádnému jinému účelu.

Zpřístupnění v souvislosti s transakcemi.
Ve spojení s urč
itými transakcemi mů
ž
eme zpř
ístupnit některé nebo vš
echny vaš
e osobní údaje finanč
ním institucím, vládním
úř
adů
m a zásilkovým služ
bám nebo poš
tovním úřadům, které se podílejí na jejich plnění.

Zpřístupnění z jiných důvodů.
Osobní údaje mů
ž
eme také zpř
ístupnit, jeli to vyžadováno zákonem, nebo v dobré víř
e, že je to nezbytné pro dodrž
ení
právních př
edpisůnebo pro námi vedené soudní spory, pro ochranu našich práv a majetku, nebo v naléhavých situacích pro
osobní bezpeč
nost jednotlivce.

Zabezpečení
Společ
nost Dragon Internet a.s. se zavazuje zajistit bezpeč
nost vašich osobních údajů. S cílem zabránit neoprávněnému
př
ístupu, použ
ití č
i prozrazení vaš
ich osobních údajůpoužíváme celou ř
adu bezpeč
nostních technologií. Tyto informace
např
íklad ukládáme v poč
ítač
ových systémech s omezeným přístupem, které jsou umístěny v zař
ízeních, do kterých je
př
ístup rovně
žomezen. Kdyžse př
ihlaš
ujete na naš
e stránky, přistupujete k informacím o vás nebo vaš
í společnosti nebo
provádíte obchodní transakce, použ
íváme standardní bezpeč
nostní technologie, jako je protokol Secure Socket Layer (SSL),
který š
ifruje vaš
e údaje př
i př
enosu v síti internet. U stránek, na které se př
ihlašujete, je vaš
í odpovědností zajistit bezpečnost
hesla a nikomu je nesdě
lovat. Kdyžse pohybujte na stránkách, ke kterým jste se přihlásili, nebo z jedné stránky na jinou, která
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použ
ívá stejný systém př
ihláš
ení, ově
ř
ujeme vaši identitu pomocí š
ifrovaných souborůcookie umístě
ných do vaš
eho
poč
ítač
e.
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