Jotun oceňuje Váš zájem o naše webové stránky. Chtěli bychom vás ujistit, že veškeré osobní
informace jsou zpracovávány bezpečně. Tato stránka vysvětluje, jak Jotun zpracovává osobní
údaje, které shromažďujeme na našich webových stránkách a pro on-line služby, k jejichž
odběru se můžete přihlásit (e-mailový newsletter, Moje odebírané dokumenty).
Všechny osobní údaje, které poskytnete společnosti Jotun, jsou používány výhradně pro zlepšení našich
služeb. Návštěvy na našich stránkách jsou vysledovatelné a pomáhají nám zjistit, které z našich
webových stránek jsou pro naše uživatele nejzajímavější. Žádáme Vás, abyste cookies přijali, abychom
Vám mohli nabídnout lepší služby na našich webových stránkách, v sociálních médiích a v reklamě.
AUTOMATICKÉ UKLÁDÁNÍ INFORMACÍ: JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME A K ČEMU JE
POUŽÍVÁME?
Společnost Jotun používá na našich webových stránkách pixely a soubory cookies výhradně za účelem
měření návštěvnosti a obsluhy. Pixely jsou malé obrázky, které jsou při procházení stránek postupně
načítány. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou ve Vašem počítači ponechány a
umožňují nám optimalizovat službu pro Vás jako uživatele. Pixely a soubory cookies nám poskytují
informace o tom, jak web používáte, abychom věděli, kolik jste si toho přečetli a na které odkazy jste
klikli. To je děláno pro zlepšení Vaší zkušenosti s jotun.com a nepředstavuje pro Vás žádné bezpečnostní
riziko. Sociální média a reklamní soubory cookies třetích stran se používají k tomu, aby Vám nabízely
funkce sociálních médií a personalizované reklamy.
Tyto informace používáme, abychom určili, jak zajímavý je náš obsah pro Vás jako uživatele, a
abychom:
měli statistiky o návštěvnosti a používání této webové stránky
cílili reklamu, včetně na dalších aplikacích nebo službách, jako je Google a Facebook.
Na webových stránkách se používají tyto soubory cookies:

▪
▪

Jotun.com - Můj seznam
Jotunprofessionals.com - Oblíbené
Váš prohlížeč automaticky pošle informace na servery webových stránek pokaždé, když požádáte o
zobrazení stránky. Tyto informace mohou obsahovat typ prohlížeče a verze, kterou používáte, Vaši IP
adresu, datum a čas, předchozí stránka, kterou jste navštívili, kterou stránku právě navštěvujete atd.
Žádná z těchto údajů nebude použita k identifikaci jednotlivců. Tyto informace používáme ke generování
obecných statistik, které například uvádějí, jaké stránky jsou nejoblíbenější a jaké informace uživatelé
hledají. Statistiky používáme jako nástroj ke zlepšení našich služeb.

▪
▪

SDÍLENÍ VAŠICH INFORMACÍ
Společnost Jotun neprodává žádnou informaci vygenerovanou použitím této technologie sledování
(cookies). Nicméně naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné externí webové stránky, které
Jotun nespravuje. Společnost Jotun není zodpovědná za ochranu dat na externích webových stránkách.
EMAILOVÁ UPOZORNĚNÍ
Na stránkách jotun.com se můžete přihlásit k e-mailovému upozornění na tiskové zprávy, články v
časopisech a podobné služby. Zaznamenané informace jsou použity pouze pro e-mailové upozornění.
Přístup k těmto informacím je omezen na správce.
JAK SPRAVOVAT NEBO SMAZAT INFORMACE?
Jak změnit své preference a spravovat soubory cookies, Vám poradí na webu AboutCookies.org.
O TOMTO PROHLÁŠENÍ A ODPOVĚDNÉ JEDNOTCE
Jotun A/S je správce údajů pro osobní údaje odeslané na těchto webových stránkách. Máte-li otázky
ohledně zpracování osobních údajů společností Jotun A/S, obraťte se na Global Privacy Officer na
adrese dataprotection@jotun.com.
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