Pravidla ochrany soukromí
Tento dokument obsahuje důležité informace týkající se používání a sdělování informací o uživateli
shromážděných pomocí služby Webonio.
Webonio shromažďuje informace v těchto případech:
- při registraci
- při přihlášení
- při koupi výrobku nebo služby
- při každé návštěvě stránek Webonio nebo stránek přidružených k Webonio
K čemu Webonio informace používá:
- k identifikaci uživatele
- k různým aktivitám na stránkách Webonio nebo na jeho přidružených stránkách a službách
- k marketingovým účelům
- k provozu, udržování a poskytování funkcí a služeb
- ke zkvalitňování služeb používáme osobní i neosobní identifikační údaje jako například anonymní
údaje o používání stránek, informace o poloze, používaném prohlížeči, IP adrese, o pohybu na
stránkách, a jiné
- veškeré informace, které jste dobrovolně zveřejnili online na vašem webu nebo kdekoliv jinde budou
veřejně k dispozici a mohou být využívány a shromažďovány kýmkoliv jiným. Veškeré obrázky, texty,
videa a jiný obsah, který vložíte/nahrajete na službu Webonio nebo jeho přidružené stránky a
projekty, mohou být dále šířeny prostřednictvím internetu a dalších mediálních kanálů, a mohou být
přístupné veřejnosti
- na poskytnutou emailovou adresu můžeme zasílat informace administrativního charakteru (např.
informace o provedené/neprovedené platbě, vygenerování zapomenutého hesla, registrace),
informace o významných událostech/akcích/slevách, které Webonio nebo kterákoliv přidružená
stránka/web nabízejí
- poskytnutou emailovou adresu (adresa uvedená při registraci) můžeme použít při komunikaci se
zákaznickou podporou Webonio, pro marketingové účely a pro rozvoj a zkvalitňování služeb
Informace k cookies:
Při návštěvě stránek Webonio vám můžeme na Váš počítač poslat jeden nebo více souborů tzv.
„cookie“ - jedná se o malý textový soubor obsahující řetězec alfanumerických znaků, který
jednoznačně identifikuje Váš prohlížeč. Používáme dva typy cookies, trvalé a jednorázové. Trvalý
soubor „cookie“ zůstává na pevném disku i po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie mohou být
použity Vaším prohlížečem při dalších návštěvách webu Webonio. Trvalé soubory cookie můžete
odstranit (řiďte se pokyny v nápovědě Vašeho prohlížeče). Jednorázové cookie soubory jsou dočasné
a jsou smazány, jakmile zavřete prohlížeč. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby žádné soubory

cookies nepřijímal, nebo aby jejich přijetí indikoval. Některé funkce stránek Webonio nicméně
nemusejí plně fungovat, pokud je funkce „příjímat cookies“ vypnuta.
Soubory protokolu: Váš prohlížeč automaticky serveru Webonio hlásí některé informace při každém
zobrazení webové stránky. Při registraci na službě Webonio nebo procházení Webonio stránek nebo
kterékoliv přidružené služby naše servery automaticky zaznamenávají určité informace, které Váš
webový prohlížeč odesílá při každé návštěvě webové stránky. Tyto protokoly serveru (tzv. „log
soubory“) mohou obsahovat informace, jako je např. Váš webový požadavek, IP adresa, typ
prohlížeče, jazyk prohlížeče, odkazující / výstupní stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy
domén, vstupní stránky, počet zhlédnutých stránek a pořadí těchto stránek, množství času stráveného
na určitých stránkách, datum a čas Vašeho požadavku a jeden nebo více souborů cookies, které
mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč.
Používáme cookies za těmito účely:
- zapamatování informací o přihlášení
- k přístupu k vašim informacím
- sledování našich marketingových kampaní
- použití cookies k analýze
- poskytování přizpůsobeného obsahu a informací
- k sledování slevových kuponů, akcí, soutěží a affilate programu
- k monitoringu a opravě technických problémů a jejich předcházení
Zveřejnění informací
Poskytujeme osobní údaje a neosobní identifikaci našim dceřiným společnostem a partnerům za
účelem zpracování těchto informací v našem zastoupení. Vyžadujeme, aby tato třetí strana souhlasila
se zpracováním takových informací v souladu s našimi pravidly pro ochranu soukromí, a vynakládáme
přiměřené úsilí na to, aby omezila používání těchto informací a jednala s odpovídající úrovní soukromí
a bezpečnosti.
Můžeme uvolnit Vaše osobní identifikační údaje a / nebo ne-osobní identifikaci, pokud to bude
vyžadovat zákon, nebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k dosažení souladu se státními zákony
(např. autorského práva EU), nebo v reakci na soudní příkaz, předvolání, nebo příkaz k domovní
prohlídce.
Sdílení informací může být nezbytné při vyšetřování, prevenci, dalších krocích týkajících se
podezřelých osob nebo nezákonné činnosti, včetně, ale nikoli výhradně, činností jakými je: podvod,
potenciální hrozby obecného ohrožení nebo hrozby fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, porušení
našich Obchodních podmínek nebo Pravidel ochrany soukromí, případně v jiných případech, jak to
umožňuje zákon.
Webonio si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit osobní údaje a / nebo neosobní identifikační informace,
které Webonio považuje, v dobré víře, za vhodné nebo nutné v případě zajištění dodržování našich
Podmínek, v případě ochrany před hrozícím porušením Podmínek či zákona, při prošetřování nároků a
tvrzení třetích stran v případě obvinění, při pomoci policii či státním organizacím, k ochraně
bezpečnosti nebo integrity našich webových stránek a služeb Webonio, a při výkonu nebo ochraně
práv, majetku nebo osobní bezpečnost společnosti Webonio, našeho personálu, našich uživatelů nebo
dalších.

Vaše osobní nastavení
- můžete odmítnout poskytnutí identifikačních údajů, v tomto případě Vám však nemusí služba
Webonio umět poskytnout určité služby
- vaše identifikační údaje můžete kdykoliv změnit v nastavení profilu
- vyhrazujeme si právo na ověření vaší identity při ztrátě hesla nebo přihlašovacího emailu
- za utajení hesla odpovídá za všech okolností uživatel
Závazek bezpečnosti dat a změny/aktualizace těchto Pravidel ochrany soukromí
Webonio vynakládá komerčně a běžně přiměřená fyzická, manažerská a technická opatření pro
zachování integrity dat a zabezpečení Vašich osobních údajů. Nemůžeme však zajistit nebo zaručit
bezpečnost veškerých informací, které sdělujete společnosti Webonio, a činíte tak na vlastní
nebezpečí. Jakmile jsme získali informace, které jste odeslali, Webonio vynaloží běžně přiměřené úsilí
k zajištění bezpečnosti našich systémů. Uvědomte si však, že to není zárukou, že tyto informace
nebudou přístupné, zveřejněny, změněny, nebo ztraceny v důsledku narušení některé z našich
fyzických, technických, nebo manažerských bezpečnostních opatření, či případných útoků, vykradení.
Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být pravidelně aktualizovány, a to se projeví na datu
vydání, které je umístěno níže. Prosím navštěvujte tyto Pravidla ochrany soukromí, pokud chcete být
o změnách informování. Vaším dalším používáním Webonio stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito
Pravidly ochrany soukromí a případnými budoucími aktualizacemi.
Berte prosím na vědomí, že každý soubor, obrázek, text, video, nebo jakýkoli jiný obsah, který
uživatelé nahrají na stránky Webonio nebo do přidružených služeb Webonio se stává publikovaným
obsahem, a proto není považován za „osobní údaje“, a není tedy předmětem ochrany osobních údajů.
Veškeré informace získáte na adrese podpora@webonio.cz.
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