Informace o ochraně osobních
údajů
Pro skupinu Deutsche Leasing je vaše právo na informační sebeurčení , jakož i
ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů a používání naší
internetové nabídky obzvlášť důležité. Z tohoto důvodu přijala skupina
Deutsche Leasing technická a organizační bezpečnostní opatření k zajištění
této ochrany. Níže najdete přehled, k jakému účelu jsou osobní údaje
zpracovávány.

I Obecné informace o zpracování dat
1. Rozsah zpracování dat podle GDPR
Osobní údaje, které poskytnete při návštěvě našich internetových stránek, jsou
zpracovávány v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) a
všemi ostatními příslušnými právními předpisy.
2. Právní základ
Je-li zpracování osobních údajů nezbytné k zajištění oprávněného zájmu Deutsche
Leasing AG nebo třetí strany a nepřevažují-li zájmy, základní práva a základní svobody
dotčené osoby prvně jmenovaný zájem, pak slouží čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR jako
právní základ pro zpracování.
3. Vymazání dat a doba uložení
Osobní údaje dotčené osoby budou vymazány nebo blokovány, jakmile skončí účel
uložení.

II Poskytování internetových stránek a vytváření souborů
protokolu
1. Popis, rozsah a právní základ zpracování údajů
Při každém přístupu k našemu webu náš systém automaticky shromažďuje data a
informace z počítačového systému volajícího počítače. Shromažďují se tyto údaje:
(1) informace o použitém typu a verzi prohlížeče,
2) operační systém uživatele,
(3) poskytovatel internetových služeb uživatele,
(4) IP adresa uživatele
5) datum a čas přístupu
(6) internetové stránky, z nichž systém uživatele nastupuje na tuto webovou stránku
(7) internetové stránky, k nimž má přístup systém uživatele prostřednictvím této webové
stránky.
Tato data jsou také uložena v souborech protokolu našeho systému. Tato data nejsou
uložena společně s jinými osobními daty uživatele.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro dočasné uchovávání dat a souborů protokolu je čl. 6 odst. 1
písm. f) GDPR.
3. Účel zpracování údajů
Dočasné a krátkodobé uložení adresy IP uživatele systémem je nezbytné k tomu, aby
bylo možné doručit webovou stránku do počítače. Za tímto účelem musí adresa IP
uživatele zůstat uložena po dobu trvání relace.
Ukládání v souborech protokolu probíhá tak, aby bylo zajištěno fungování webu. Kromě
toho nám tyto údaje slouží k optimalizaci internetových stránek a k zajištění bezpečnosti
našich systémů informačních technologií. V této souvislosti se hodnocení údajů pro
marketingové účely neprovádí.
V tomto je náš oprávněný zájem o zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f)
GDPR.
4. Doba uchovávání
Data se odstraní při ukončení příslušné relace. Soubory protokolu webového serveru
jsou uloženy po dobu 90 dnů, a poté jsou uloženy na páskách zálohování po dobu 30
dnů. Adresy IP uživatelů jsou odstraněny nebo anonymizovány, takže přiřazení k
volajícímu klientovi již není možné.
5. Možnost vznést námitku a odvolání
Shromažďování údajů pro poskytování internetových stránek a uchovávání údajů v
souborech protokolů je naprosto nezbytné pro fungování internetových stránek. V
důsledku toho není možné vznést námitku ze strany uživatele.

III Používání souborů cookie
1. Popis a rozsah zpracování údajů
Tato webová stránka používá soubory cookie s omezenou životností pro statistické
hodnocení používání této webové stránky, aby analyzovala a optimalizovala vaše
používání. Soubory cookie používáme k tomu, aby byl tento web uživatelsky přívětivější.
Některé prvky tohoto webu vyžadují, aby volající prohlížeč mohl být identifikován i po
změně stránky. Následující data jsou uložena a přenášena v souborech cookie:
Jazyková nastavení a přihlašovací informace. Soubory cookie jsou malé textové
soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči nebo v internetovém prohlížeči v
počítačovém systému uživatele. Když uživatel zavolá web, může být soubor cookie
uložen v operačním systému uživatele. Soubory cookie nejsou součástí systému a
nemohou způsobit žádné škody. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby automaticky
přijímala soubory cookie. Soubor cookie v systému uživatele umožňuje jedinečnou
identifikaci prohlížeče použitého při přecházení webu, což zjednodušuje použitelnost.
Můžete deaktivovat ukládání souborů cookie nebo nastavit prohlížeč tak, aby vás
upozornil na používání souborů cookie nebo aby odesílání odmítl. Všechny funkce na
našem webu jsou vám k dispozici i bez souborů cookie. Pokud soubory cookie zakážete,
může to vést k funkčním omezením našich nabídek.
Také sledování obrazových bodů v rámci webu slouží ke kontrole nabídek při
opětovném uvedení na trh. Neshromažďujete žádná osobní data a nejste připojeni k
žádným osobním datům v počítači uživatele ani k žádné databázi.
2. Právní základ pro zpracování údajů
Právní základ pro zpracování osobních údajů pomocí souborů cookie je uveden v čl. 6
odst. 1. písm. f) GDPR.

3. Účel zpracování údajů
Účelem používání technicky nezbytných souborů cookie je zjednodušit používání
webových stránek pro uživatele. Některé funkce tohoto webu nelze nabídnout bez
použití souborů cookie. Proto je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.
Pro následující aplikace požadujeme soubory cookie:
(1) Přihlášení
(2) Přijmout nastavení jazyka
(3) Zapamatovat hledané termíny
Analytické soubory cookie se používají ke zlepšení kvality této webové stránky a jejího
obsahu. Prostřednictvím souborů cookie pro analýzu se dozvídáme, jak je web využíván,
a můžeme tak naši nabídku neustále optimalizovat. Pro tyto účely je naším legitimním
zájmem také zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
4. Doba uložení možnost vznesení námitky a odstranění
Soubory cookie jsou uloženy v počítači uživatele a přenášeny z uživatele na náš web.
Jako uživatel tedy máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Změnou
nastavení v internetovém prohlížeči můžete deaktivovat nebo omezit přenos souborů
cookie. Již uložené soubory cookie lze kdykoli odstranit. To lze také provést
automaticky. Pokud jsou soubory cookie pro náš web deaktivovány, ne všechny funkce
webu mohou být plně použity.

Informační aplikace třetích stran
Google Maps:
Pro tento web je k zobrazení map použita aplikace Google Maps. To umožňuje zobrazit
interaktivní mapy přímo na webu a použít funkci mapy. Mapovací funkce mapování Google
Maps používá trvalé soubory cookie. Když společnost Google navštíví spodní část tohoto
webu, kde je použita Google Maps, obdrží informace, které jste si vyžádali na odpovídající
dno. Kromě toho se mění ustanovení uvedená v bodě II. 1. Google.
To se provádí bez ohledu na to, zda jste přihlášeni prostřednictvím uživatelského účtu
Google. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše data přiřazena k vašemu
uživatelskému účtu Google. Pokud takové přiřazení nechcete, musíte se před voláním
funkce karty odhlásit. Společnost Google uloží vaše data jako profily použití a použije je pro
účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo návrhu svých webových stránek orientovaného na
poptávku. Takové hodnocení se provádí zejména (i pro nezaregistrované uživatele) při
poskytování reklamy zaměřené na poptávku a při informování ostatních uživatelů sociální
sítě o vašich aktivitách na této webové stránce. Máte právo vznést námitku proti vytvoření
těchto profilů uživatelů, přičemž, abyste mohli toto právo uplatnit, musíte se obrátit na
společnost Google.
Další informace o účelu a rozsahu sběru dat a jeho zpracování společností Google naleznete
v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele. Další informace o vašich právech a
nastavení ochrany osobních údajů naleznete také
zde: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .
Společnost Google také zpracovává vaše osobní údaje v USA a podřídila se EU-USA
Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

IV Kontaktní formulář a e-mailový kontakt
1. Popis a rozsah zpracování dat
Náš web má kontaktní formulář, který lze použít pro elektronický kontakt. Pokud uživatel
této možnosti využije, data vložená do vstupní masky se nám předávají a ukládají se.
(1) Adresa IP uživatele
(2) Datum a čas registrace
Váš souhlas bude získán při zpracování údajů v rámci procesu odesílání a bude
odkazován na tyto zásady ochrany osobních údajů. Můžete se také spojit s
poskytovanou e-mailovou adresou. V tomto případě jsou uloženy osobní údaje uživatele
přenášené e-mailem. V této souvislosti nejsou údaje předány třetím stranám. Data
budou použita výhradně ke zpracování konverzace.
2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro zpracování údajů je v případě existence souhlasu uživatele čl. 6
odst. 1 písm. a) GDPR.
Právním základem pro zpracování údajů předaných v průběhu zasílání elektronické
pošty je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Je-li e-mailový kontakt zaměřen na uzavření
smlouvy, je dalším právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
3. Účel zpracování dat
Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží výhradně ke zpracování
kontaktu. V případě kontaktu elektronickou poštou je v tomto ohledu rovněž nezbytný
oprávněný zájem na zpracování údajů.
Ostatní osobní údaje zpracované během odesílání slouží k tomu, aby se zabránilo
zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních
technologií.
4. Doba trvání uložení
Data budou odstraněna, jakmile nebudou pro účely jejich shromažďování nezbytná. To
je případ osobních údajů ze vstupní masky kontaktního formuláře a údajů, které byly
odeslány e-mailem, když je ukončena příslušná konverzace s uživatelem. Konverzace je
ukončena, pokud lze z okolností vyvodit, že je daná záležitost následně objasněna.
Dodatečné údaje shromážděné během procesu odesílání budou vymazány nejpozději
po uplynutí sedmi dnů.
5. Možnost vznést námitku a data odstranit
Uživatel může kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud nás
uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoli vznést námitky proti ukládání svých osobních
údajů s účinkem do budoucna. V takovém případě nemůže konverzace pokračovat.
Žádosti o informace nebo vysvětlení, jakož i zrušení jakéhokoli uděleného souhlasu,
jakož i případné námitky proti zpracování vašich údajů, zasílejte e-mailem
na adresu service@deutsche-leasing.com
nebo na adresu uvedenou v Impressum. Zaručujeme, že všechny osobní údaje uložené
během kontaktního procesu budou odstraněny.

IV a. Newsletter a elektronická oznámení
Newsletter, e-maily a další elektronická oznámení (dále jen "newsletter") zasíláme pouze se
souhlasem příjemců nebo se zákonným povolením. Jsou-li v rámci přihlášení se k odběru
newsletter jeho obsahy konkrétně popsány, jsou pro souhlas uživatelů rozhodující. Kromě
toho obsahují naše newsletter informace o našich službách a o nás samotných.
Chcete-li se přihlásit k odběru našich newsletter, je obecně dostačující, pokud zadáte svou
e-mailovou adresu. Můžeme vás však požádat, abyste v newsletter poskytli jméno pro
osobní kontakt nebo jakékoli jiné informace, které jsou pro účely newsletter nezbytné.
Postup Double-Opt-In: Registrace našeho newsletter se provádí v podstatě tzv. procesem
Double-Opt-In. To znamená, že po registraci obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení registrace.
Toto potvrzení je nezbytné, aby se nikdo nemohl zaregistrovat na jiné e-mailové adresy.
Přihlášení se k odběru newsletter je protokolováno, aby bylo možné prokázat proces
registrace v souladu s právními požadavky. To zahrnuje uložení doby registrace a také
potvrzení IP adresy. Změny vašich dat uložených poskytovatelem přepravních služeb jsou
také protokolovány.
Výmaz a omezení zpracování: E-mailové adresy můžeme uchovávat až tři roky na základě
našich oprávněných zájmů, než je vymažeme, abychom mohli prokázat předchozí souhlas.
Zpracování těchto údajů je omezeno na účel možné obhajoby proti pohledávkám.
Individuální žádost o vymazání je možná kdykoli, pokud je současně potvrzena dřívější
existence dohody. V případě povinnosti trvale respektovat rozpory si vyhrazujeme právo
ukládat e-mailovou adresu výhradně pro tento účel na černou listinu (tzv. "blacklist").
Protokolování registračního řízení je založeno na našich legitimních zájmech pro účely
prokázání jeho řádného postupu. Pokud zadáme poskytovateli služeb, aby posílal e-maily, je
to na základě našich oprávněných zájmů v účinném a zabezpečeném systému zasílání.
Poznámky k právním základům: Newsletter jsou zasílány na základě souhlasu příjemců,
nebo není-li souhlas vyžadován, na základě našich oprávněných zájmů v přímém
marketingu, pokud a jakmile je to povoleno zákonem, např. v případě náboru stávajících
zákazníků. Pokud pověřime poskytovatele služeb zasíláním e-mailů, děje se tak na základě
našich oprávněných zájmů. Proces registrace se zaznamenává na základě našich
oprávněných zájmů, abychom dokázali, že byl proveden v souladu se zákonem.
Obsahy: Informace o nás, o našich službách, akcích a nabídkách.
Předpoklad pro využívání bezplatných služeb: Souhlas se zasíláním poštovních zásilek
může být podmíněn jako předpoklad k využití bezplatných služeb (např. přístup k určitým
obsahům nebo účast na určitých akcích). Chcete-li využít bezplatnou službu bez odebírání
newsletter, kontaktujte nás prosím.


Zpracované datové typy: Inventární data (např. jména, adresy), kontaktní údaje (např.
e-mailová adresa, telefonní čísla), meta/komunikační data (např. informace o zařízení,
IP adresy), údaje o použití (např. navštívené internetové stránky, zájem o obsahy,
přístupové časy).



Dotčené osoby: Komunikační partneři, uživatelé (např. návštěvníci internetových
stránek, uživatelé online služeb).



Účely zpracování: Přímé uvádění na trh (např. elektronickou poštou nebo poštou),
poskytování smluvních služeb a zákaznických služeb.



Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a. GDPR), oprávněné zájmy (čl. 6
odst. 1 věta 1 písm.. f. GDPR).



Možnost vznést námitku (Opt-Out): Odebírání našeho newsletter můžete kdykoli
zrušit, tj. odvolat svůj souhlas nebo vznést námitku proti dalšímu odebírání. Odkaz na
zrušení odběru newsletter je k dispozici buď na konci každého newsletter, nebo můžete
použít některou z výše uvedených možností kontaktu, nejlépe e-mailu.

Použité služby a poskytovatelé služeb:
HubSpot: e-mailová marketingová platforma; Poskytovatel služby: HubSpot, Inc., 25 First St.,
2nd floor, Cambridge, Massachusetts 02141, USA; Internetové stránky:
https://www.hubspot.de; Prohlášení o ochraně osobních údajů:
https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

V Webová analýza společností Google Analytics (nástroj
pro sledování)
Na základě svých oprávněných zájmů (tj. zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomické
fungování naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR), využíváme Google
Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"). Google používá soubory cookie. Informace
generované souborem cookie o použití online nabídky uživateli jsou obvykle přenášeny na
server Google v USA a tam uloženy.
Společnost Google použije tyto informace naším jménem k hodnocení využití naší online
nabídky uživateli, k sestavování zpráv o aktivitách v rámci této online nabídky a k
poskytování dalších služeb spojených s používáním této online nabídky a používáním
internetu. Přitom lze ze zpracovaných dat vytvořit pseudonymní uživatelské profily uživatelů.
Službu Google Analytics používáme pouze s aktivovanou anonymizací IP. To znamená, že
Google zkrátí IP adresu uživatelů v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních
státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je
úplná IP adresa přenášená na server Google v USA a tam zkrácena.
IP adresa přenášená prohlížečem uživatele není sloučena s jinými daty Googlu. Uživatelé
mohou zabránit ukládání souborů cookie tím, že odpovídajícím způsobem nastaví software
svého prohlížeče.
Další informace o použití dat společností Google, nastavení a možnosti námitek najdete v
Prohlášení o ochraně osobních údajů Googlu (https://policies.google.com/technologies/ads)
a v nastavení pro zobrazování reklamních šotů společností Google
(https://adssettings.google.com/authenticated).

VI Odkazy na externí poskytovatele
Pokud je odkazováno na webové stránky jiných poskytovatelů, nevztahuje se toto prohlášení
o ochraně údajů na jejich obsahy. Jaké údaje snad provozovatelé těchto stránek

shromažďují, není skupině Deutsche Leasing známo a nemůže to ovlivnit. Informace
naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušných internetových stránek.

VII Práva dotčené osoby ("Informace o ochraně údajů nakládání s vašimi údaji a vaše práva - Informace v souladu s
články 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR))
Kromě internetových stránek zpracováváme osobní údaje také zásadně v rámci našeho
obchodního vztahu. Informace o těchto operacích zpracování dat a vašich požadavcích a
právech na ochranu údajů, které se částečně týkají zpracování dat na našich internetových
stránkách, jsou k dispozici v našich informacích o ochraně údajů.

Tam najdete informace o následujících tématech:
1. Kdo je odpovědný za zpracování dat a na koho se mohu obrátit?
2. Jaké zdroje a data používáme?
3. K čemu zpracováváme vaše údaje (účel zpracování) a na jakém právním základě?
a. Pro plnění smluvních závazků (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)
b. V souvislosti se zvažováním zájmů (čl. 6 odst. 1 písm.. f GDPR)
c. Na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)
d. Na základě zákonných norem (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR)
4. Kdo získá moje data?
5. Jak dlouho budou data uložena?
6. Jsou data předávána do třetí země nebo mezinárodní organizace?
7. Jaká práva na ochranu údajů mám?
8. Mám povinnost poskytovat údaje?
9. Do jaké míry je v jednotlivých případech k dispozici automatizované rozhodování?
10. Do jaké míry jsou moje data použita pro profilování (bodování)?

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Poěřencem ve smyslu nařízení EU o obecné ochraně údajů (GDPR) je:
Deutsche Leasing AG
Frölingstr. 15-31
61352 Bad Homburg v. d. Höhe
Deutsche Leasing AG je společnost skupiny Deutsche Leasing
Máte-li jakékoli otázky týkající se ttohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo ochraně
vašich osobních údajů, můžete se kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů.
Na následující e-mailovou adresu můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu dat:
datenschutz@deutsche-leasing.com

Prohlášení o ochraně osobních údajů v
sociálních médiích
Deutsche Leasing provozuje různé "stránky sociálních médií", aby poukázala na své služby a
nabídky služeb a byla v kontaktu se svými zákazníky (dále jen "uživatelé").

Kdo je zodpovědný za stránky sociálních médií?
Odpovědnou osobou ve smyslu nařízení EU o obecné ochraně údajů (GDPR) je:
Deutsche Leasing AG
Frölingstr. 15-31
61352 Bad Homburg v. d. Höhe
Deutsche Leasing AG je společnost skupiny Deutsche Leasing
Máte-li jakékoli otázky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo ochraně
svých osobních údajů, můžete se kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů.
Na následující e-mailovou adresu můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu dat:
datenschutz@deutsche-leasing.com
Deutsche Leasing uzavřela jako pověřenec pro tuto stránku dohody s provozovateli stránek,
které mimo jiné upravují podmínky pro používání stránek sociálních médií.

II. Jak jsou vaše data zpracována, když navštěvujete
stránky sociálních médií?
Když navštívíte stránky sociálních médií společnosti Deutsche Leasing, provozovatelé
stránek od vás shromažďují a zpracovávají osobní údaje – i když nejste registrováni v
příslušných sítích.
Část osobních údajů, které provozovatel stránky shromažďuje a zpracovává při používání
příslušných fanouškovských stránek, je poskytnuta společnosti Deutsche Leasing v
souhrnné podobě prostřednictvím tzv. "Insights" (statistiky uživatelů). Pro tento účel
uchovává provozovatel stránky v koncovém zařízení uživatele soubor cookie. Soubory
cookie jsou malé jednotky informací, které jsou uloženy na vašem koncovém zařízení. Toto
slouží k tomu, aby tyto informace mohly být později znovu použity. Soubor cookie použitý v
souvislosti s fanouškovskou stránkou obsahuje jedinečný uživatelský kód, který je přiřazen
každému uživateli. Soubor cookie zůstává aktivní po dobu dvou let, pokud není vymazán.
Generované statistiky uživatelů se Deutsche Leasing předávají výhradně v anonymizované
podobě. Deutsche Leasing nemá přístup k příslušným podkladovým údajům.

III. Pro jaké účely jsou údaje zpracovávány?
Provozovatel stránky využívá údaje shromážděné během návštěvy fanouškovských stránek
zejména k distribuci individuální reklamy v rámci své sítě. Které osobní údaje jsou
zpracovávány pro které účely, můžete zjistit v příslušných podmínkách použití a ve
směrnicích.
Deutsche Leasing využívá získané informace k optimalizaci své nabídky na sociálních sítích,
například k lepšímu přizpůsobení obsahů potřebám zákazníků a uživatelů. Například
společnost Deutsche Leasing obdrží informace o tom, jaké obsahy a aplikace si uživatelé
zvláště cení, aby jim mohla poskytnout relevantnější obsah a rozvíjet funkce, které by mohly
být pro uživatele zajímavější.
Na základě shromážděných informací z příslušných sítí se rovněž připravují demografická a
zeměpisná hodnocení a zpřístupňují se společnosti Deutsche Leasing. Tyto informace
Deutsche Leasing využívá k umístění cílených reklam založených na zájmech, aniž by přímo
znala totožnost návštěvníka. Pokud návštěvníci používají stránky sociálních médií na
několika koncových zařízeních, může k záznamu a hodnocení docházet i na tato zařízení,
pokud se jedná o registrované návštěvníky a přihlášené vždy k vlastnímu profilu.

IV. Právní základ a oprávněné zájmy
Při zpracovávání osobních údajů sleduje Deutsche Leasing zájem poskytovat uživatelům
aktuální nabídku informací a možnost interakcí v sociálních sítích. Zpracování probíhá na
základě zvážení zájmů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR, které vždy zohledňuje vaše
zájmy.

V. Předávají se osobní údaje třetím stranám?
Deutsche Leasing nemá žádný vliv na to, zda společnosti LinkedIn, Twitter, Youtube,
Instagram, Kununu nebo Xing předávají osobní údaje třetím stranám. Deutsche Leasing
žádné osobní údaje třetím stranám nepředává.

VI. Vaše práva a další informace
Jako dotčená osoba máte následující práva, pokud jsou splněny právní předpoklady:


Právo na informace, článek 15 GDPR



Právo na oprávnění, článek 16 GDPR



Právo na výmaz, článek 17 GDPR



Právo na omezení zpracování, článek 18 GDPR



Právo na přenositelnost údajů, článek 20 GDPR

 Právo vznést námitku, článek 21 GDPR
Osobní (reklamní) nastavení v sociálních sítích vám umožní ovlivnit způsob, jakým je
chování uživatele zaznamenáváno, když navštívíte fanouškovskou stránku.

Pokud jste již zákazníkem Deutsche Leasing, budou vaše údaje zpracovány v rámci vašeho
obchodního vztahu s Deutsche Leasing. Další informace naleznete v pokynech o ochraně
osobních údajů.
https://www.deutscheleasing.com/site/DL.com/get/documents_E138887141/cms/downloads/Gesetzliche%20Inhalt
e/20190409-Datenschutzhinweise_EN.pdf

Ochrana osobních údajů na Twitteru
S přibližně 330 miliony aktivních uživatelů je Twitter jednou z největších služeb krátkých
zpráv na světě. Registrací na Twitteru uživatel automaticky uděluje společnosti práva na
zpracování jeho osobních údajů.
Registrací na Twitteru jsou tímto poskytnuté údaje automaticky autorizované, to platí pro
Spojené státy (jako ústředí), v Irsku (jako evropské dceřiné společnosti) a ve všech ostatních
zemích, v nichž Twitter funguje.
Tedy nezávisle na směrnicích pro ochranu údajů v příslušné zemi původu. Osobní údaje,
jako je jméno a uživatelské jméno, jsou veřejně uvedeny. Jako uživatel však můžete
nastavit, zda Twitter může vyhodnotit vaše umístění a použít je pro reklamní účely. Obsah
reklamy však nelze úplně deaktivovat. Jako uživatel se musíte aktivně rozhodnout data
nesdílet.
Odložené krátké zprávy (tweety) se považují za veřejnou komunikaci. To znamená, že
zveřejněná stanoviska mohou být kopírována a opakovaně používána kýmkoli, aniž by tím
bylo porušeno soukromí autora. To platí pro veškerý obsah související se zprávou. To
zahrnuje fotografie, videa nebo odkazy na jiné weby.
Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů na Twitteru:
https://twitter.com/de/privacy

Ochrana dat pro značky LinkedIn – LinkedIn Tracking a LinkedIn
Insight
Tato webová stránka používá LinkedIn Conversion Tracking od LinkedIn Ireland, Wilton
Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko ("LinkedIn"). Sledování převodu LinkedIn je nástroj pro
přesměrování a analýzu podporovaný příznakem LinkedIn Insight. Značka Insight způsobí
uložení souboru cookie ve webovém prohlížeči při návštěvě webu. Štítek Insight Tag je na
tomto webu integrován a umožňuje sběr dat, jako je vaše IP adresa, čas volání tohoto webu
nebo kolekce definovaných událostí (například stahování nebo zobrazení stránek). Kromě
toho si můžete prohlédnout nabídky a doporučení týkající se konkrétních zájmů, a to v
závislosti na tom, na které služby, informace a nabídky jste se na našich internetových
stránkách informovali. Navíc společnost LinkedIn může sestavovat statistiky s agregovanými
daty o používání a návštěvě našich webových stránek. Soubor cookie uložený štítkem
Insight ve vašem prohlížeči zůstává zachován, dokud jej ručně neodstraníte, nebo není po
posledním načtení značky Insight automaticky vymazán.
Uložení souborů cookie obecně můžete zabránit nastavením webového prohlížeče. Pokud
jste členem LinkedIn, klepněte na pole "Odhlásit se na LinkedIn". Nečlenové klepněte na

tlačítko "odhlásit". Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn
získáte takto: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

Ochrana dat pro YouTube
Integrujeme videa platformy "YouTube" poskytovatele Google Ireland Limited, Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Společnost Google je certifikována podle Dohody o
štítu na ochranu soukromí, a proto nabízí záruku dodržování evropských právních předpisů v
oblasti ochrany údajů
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
IP adresa přenášená prohlížečem uživatele není sloučena s jinými daty Googlu. Uživatelé
mohou zabránit ukládání souborů cookie tím, že odpovídajícím způsobem nastaví software
svého prohlížeče; Uživatelé mohou také zabránit sběru dat generovaných souborem cookie
a souvisejícímu s jejich využitím online nabídky společnosti Google a zpracování těchto dat
společností Google stažením a instalací modulu plug-in prohlížeče dostupného na
následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Další informace o použití dat společností Google, nastavení a možnosti námitek najdete v
Prohlášení o ochraně osobních údajů Googlu (https://policies.google.com/technologies/ads)
a v nastaveních pro zobrazování reklamních šotů společností Google
(https://adssettings.google.com/authenticated).

Ochrana osobních údajů pro Instagram
Jaká data Instagram shromažďuje?
Typy informací, které Instagram shromažďuje, závisí na tom, jak jsou produkty Facebooku
používány. Tyto informace lze zobrazit nebo vymazat v nastaveních Facebooku nebo v
nastaveních Instagramu.
Shromažďovány jsou:


osobní údaje, které byly uloženy v době registrace.



data o sítích a připojeních.



informace o používání produktů. Například obsah, se kterým se pracuje. Funkce a akce,
které jsou prováděny.



informace o provedených nákupech a transakcích

Další podrobné informace naleznete zde:
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388?n=true .

Ochrana dat pro Xing
Xing je síť sociální kariéry. Zde jsou udržovány především profesionální kontakty. Mnoho
osobních uživatelských informací v profilu je veřejně viditelných nejen pro všechny členy
Xing, ale i pro nečleny.

Ve svém Prohlášení o ochraně osobních údajů Xing určuje, které osobní údaje jsou
shromažďovány a jak jsou zpracovávány a používány.
Jedná se o informace, které zadá každý uživatel při přihlášení.
Jedná se například o tyto údaje:


jméno



datum narození



obchodní zájmy



kontaktní data



profesní status

 společnost, pozice, obor
Kromě toho existuje široká škála dobrovolných informací, které mohou uživatelé poskytnout
ve svém profilu, například o osobních zájmech.

Podle Xing jsou data použita výhradně k umožnění služeb uživatelům. Kromě toho Xing ve
svých základních zásadách ochrany údajů objasňuje, že osobní údaje nebudou předávány
třetím stranám za účelem reklamy nebo uvádění na trh.
Další informace o ochraně dat Xing získáte klepnutím sem:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung .

Pomocí tlačítka Sdílet média můžete sdílet funkci se
sociálními médii.
Projektor c’t Shariff nahrazuje obvyklá tlačítka sdílení sociálních sítí a chrání vaše chování
při surfování před zvědavými pohledy. Jediné klepnutí na tlačítko však stačí ke sdílení
informací s ostatními. Nemusíte dělat nic jiného – webmaster už se o všechno postaral.
Obvyklá tlačítka na sociálních médiích přenášejí uživatelská data na Facebooku a Co. na
každé stránce volání a poskytují sociálním sítím přesné informace o vašem chování při
surfování (sledování uživatelů). Není nutné se přihlásit nebo být členem sítě. Na druhé
straně tlačítko Shariff nenavazuje přímý kontakt mezi společností Social Network a
návštěvníky, dokud návštěvník aktivně neklepne na tlačítko Sdílet.
Tím zabráníte Shariff zanechat digitální stopu na každé stránce, kterou navštívíte, a zlepšíte
ochranu dat. Shariff zde působí jako zprostředkující instance: Místo prohlížeče se server
operátora webu dotazuje na počet odkazů – a to pouze jednou za minutu, aby byl provoz v
mezích. Návštěvník zůstává anonymní.
Další informace:
https://smexctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.de%2fct%2f
&umid=fbe2d6d1-ba9d-4214-8fc4ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970abdd1b85b80c7f0c6061aa558cc5450e6b2cabbaa.

https://smexctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.de%2fct%2f
artikel%2fShariff%2dSocial%2dMedia%2dButtons%2dmit%2dDatenschutz%2d2467514.html
&umid=fbe2d6d1-ba9d-4214-8fc4ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970a804cbc4a761228bc180899b5772a22874bdd9281.

