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POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI AXIOM
PRAHA S.R.O.

1.1 VŠOBECNÉ INFORMACE
Nakládání s osobními údaji a jejich ochraně je ze strany naší společnosti věnována velká pozornost a
je pro nás prioritou, aby se předcházelo neoprávněným zásahům do soukromí našich klientů.
Prostřednictvím těchto zásad jste informováni, jaké osobní údaje jsou shromažďovány, k jakým účelům,
z jakých zdrojů jsou získávány, zpracovávány a jak je zajišťovaná jejich ochrana, komu jsou dále
poskytovány a jaká jsou vaše práva. Zpracování osobních údajů se řídí platnou právní úpravou, tj.
Zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a od 25. 5. 2018 také Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), dále
pak našimi interními normami a těmito zásadami.

1.2 PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM
Vámi uvedené osobní údaje (jméno, příjmení, pracovní e-mail, pracovní telefon) se zpracovávají,
využívají a ukládají za účelem zpracování a provedení obchodního procesu se společností, u které jste
zaměstnaní. Vaše osobní údaje jsou případně předávány našim partnerům, kteří pro nás vykonávají
služby spojené s obchodním procesem.
Při zpracovávání osobních údajů jsou zohledňována práva na ochranu osobních údajů, a to v souladu
se zákonnými ustanoveními. Na základě recitálu 47 a článku 21 GDPR jsou vaše poskytnuté osobní
údaje využívány také pro marketingové účely.

1.3 WEBINÁŘ
Máte možnost zúčastnit se webináře, pokud uvedete svůj e-mail. Prostřednictvím webinářů jste
informováni o nových verzích produktů, školeních, nabídkách, legislativních novinkách apod. Odebírání
upozornění na webinář můžete kdykoli zrušit tak, že kliknete na odkaz uvedený v doručené pozvánce
nebo zašlete e-mail na adresu: info@axiomprovis.cz

1.4 COOKIES
Webové stránky www.axiompraha.cz používají soubory „cookies“. Cookies jsou požívány proto, aby
byla identifikovaná návštěvnost výše uvedených webových stránek. Informace uložené v souborech
cookies se používají pro reklamní a statistické účely a pro účely přizpůsobení našich webových stránek
vašim individuálním potřebám. Nastavení cookies můžete změnit ve svém internetovém prohlížeči.
Pokud tato nastavení nezměníte, budou soubory cookies uloženy do paměti zařízení. Změna nastavení
souborů cookies může omezit funkčnost webových stránek.

1.5 GOOGLE ANALYTICS
Webové stránky www.axiompraha.cz používají analytické mechanismy síťových služeb Google Inc.:
Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click
and Google Tag Manger používají soubory cookies, které umožňují analýzu způsobu používání
webových stránek. Informace shromažďované soubory cookies jsou předávány na servery Google. IP
adresa poskytnutá prohlížečem uživatele v rámci programu Google Analytics není ukládána společně s
jinými údaji Google. Uživatel může zablokovat ukládání souborů cookies ve webovém prohlížeči.
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1.6 PLUGIN SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
Webové stránky www.axiompraha.cz obsahují plugin k sociální síti Facebook, Twitter, Linkedln a
Google plus. Díky tomuto pluginu budete přímo spojeni s naším profilem na výše uvedených sociálních
sítích. Tyto sociální sítě pak mohou získat informace, že jste navštívili naše stránky ze své IP adresy.
Pokud si nepřejete, aby výše uvedené sociální sítě mohly získávat informace ohledně vašich návštěv
na našich stránkách, doporučujeme provést předchozí odhlášení z účtu.

1.7 PRÁVO NA INFORMACE, NÁMITKY
Můžete se na nás obrátit písemně nebo e-mailem se žádostí o poskytnutí bezplatných informací o
osobních údajích, které shromažďujeme a zpracováváme. Rovněž můžete vznést námitky proti
zpracování osobních údajů a požadovat omezení zpracovávání vašich osobních údajů, případně výmaz
těchto údajů. Bude přijato nezbytné opatření za účelem okamžitého a bezplatného upuštění od
zpracovávání vašich osobních údajů a jejich odstranění z našich databází.
V takovém případě nás kontaktujte e-mailem na adrese: info@axiomprovis.cz nebo dopisem na adrese:
AXIOM Praha, spol. s r.o., Vodnická 390, 140 00 Praha 4.
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