Ochrana osobních údajů a nakládání s cookies
Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska
ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami provozovanými
Výstaviště Praha, a.s. (dále jen “provozovatel”). Nepřebíráme však odpovědnost za
obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na
které v mojich stránkách odkazuji.

Všeobecná pravidla
Provozovatel plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné
osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas.
Provozovatel neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat
návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete
dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu nebo při použití webového formuláře,
kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Žádná informace, kterou
poskytnete prostřednictvím webových stránek provozovatele, není bez Vašeho
souhlasu zpřístupněna třetí straně a Úřad ji použije pouze pro účely, pro které jste ji
poskytli.
Při zpracování osobních údajů Úřad dbá na dodržování nejpřísnějších norem
zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Shromažďování a použití údajů
Náš poskytovatel připojení k internetu, který zaznamenává údaje na vlastní
zodpovědnost a který je vázán v tomto ohledu předpisy o důvěrnosti, nesmí
zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících jednotlivých webových
stránek, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon.

Cookie
Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do
prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například
preferovaný jazyk a další nastavení. Díky těmto informacím mohu pro vás vytvářet
lepší obsah. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo
mnohem složitější.
Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich
nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování
počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně
vašich dat.
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Používání souborů cookie

Používání souborů cookie slouží k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí
sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o
tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních
médií, inzerce a analýz.
Použitím našeho webu souhlasíte s jakéhokoli shromažďování, sdílení a využití
údajů, ke kterým dochází v důsledku používání služeb našeho webu.
A dále souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookie nebo jiných informací
v jeho zařízení, v němž k těmto činnostem dochází v souvislosti se službou našeho
webu.

Změny
V případě jakýchkoli změn zásad ochrany soukromí budou změny uvedeny na této
stránce.

