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Preambule
Ochrana a zabezpečení osobních údajů pro zákazníky a uživatele mají pro celý koncern Murrelektronik
vysokou prioritu, proto je velmi důležitá ochrana osobních údajů během všech obchodních procesů.
Následující prohlášení k ochraně osobních údajů objasňuje, které informace v koncernu Murrelektronik
GmbH − během vaší návštěvy našich webových stránek − zaznamenáme a jak tyto informace
využijeme. Neplatí to však pro webové stránky podniků, které nepatří ke koncernu, i když tyto externí
webové stránky obsahují odkaz na tuto nebo jinou webovou stránku podniků Murrelektronik GmbH.
Pokud byste chtěli získat informace o zaznamenávání a zpracovávání osobních údajů u určitých
podniků koncernu Murrelektronik, obraťte se přímo na tyto společnosti nebo použijte náš kontaktní
formulář.

1.

Získávání a ukládání osobních údajů

Při používání našich webových stránek webový server za účelem systémové bezpečnosti dočasně
zaznamená název domény nebo IP adresu dotazujícího počítače i datum přístupu, dotazování souboru
klienta (název souboru a URL), kód odezvy HTTP a webovou stránku, ze které nás navštívíte i počet
bytů přenesených v rámci spojení. Podle okolností některé informace ukládáme ve formě takzvaných
„cookies“ (viz § 2) na vašem počítači, tím můžeme optimalizovat webovou stránku podle vašich
preferencí. Tyto údaje o používání, zejména také IP adresa, se používají v technicky potřebném
rozsahu.
Další osobní údaje, jako jsou jednotlivé údaje o osobních nebo věcných okolnostech identifikované
nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako např. jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození,
bankovní údaje, nejsou zaznamenávány, pokud tyto údaje neposkytnete dobrovolně sami, například
v rámci online objednávky produktu nebo služby, průzkumu nebo informační poptávky.
K využívání online objednávací služby potřebujeme vaši registraci. Přitom jsou požadovány všechny
údaje, které potřebujeme k provedení a realizaci objednávek: Vaše celé jméno, popř. celý název vaší
firmy i s osobou nebo zastupující oprávněnou osobou, e-mailovou adresu, adresu (fakturační adresu
a event. se odlišnou doručovací adresu) a telefonní číslo. Také je potřeba si vybrat uživatelské jméno
a heslo; oboje vám umožní snadnější přihlášení bez opětovného zadávání údajů. Vámi zadané údaje
uložíme za účelem zřízení zákaznického účtu, jehož prostřednictvím budeme zaznamenávat, provádět
a realizovat vaše objednávky. Vaše údaje budeme uchovávat pro další objednávky (registrace), dokud
budete zaregistrovaní. Máte právo kdykoli vyvolat, upravit i vymazat svoje registrační údaje. Vymažeme
vaši registraci u nás, pokud je odstranění požadováno zákonem, a to nejpozději do dvou let od
provedení vaší poslední objednávky.
Osobní údaje, které budou zaznamenány během návštěvy na webových stránkách společnosti
Murrelektronik GmbH, budou zpracovávány výhradně jen podle právních předpisů země, ve které má
dotyčná společnost své sídlo.

2.

Pokyny k „cookies“ a Google Analytics

Tato webová stránka využívá službu pro webovou analýzu Google Analytics poskytovanou společností
Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory které jsou
uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu využívání webové stránky. Informace získané pomocí
cookies o vašem využívání této webové stránky jsou zpravidla přeneseny na servery společnosti
Google v USA a zde uloženy. V případě aktivace funkce anonymizace IP adresy na této webové
stránce bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské Unie nebo jiných
členských států evropského hospodářského prostoru napřed zkrácena. Jen ve výjimečných případech
bude na servery společnosti Google v USA přenesena vaše celá IP adresa a zkrácena až tam. V rámci
zakázky provozovatele této webové stránky bude společnost Google tyto informace využívat
k vyhodnocování vašeho užívání webové stránky, k vytváření zpráv o aktivitách na stránce pro správce
webových stránek a dalším službám spojených s využíváním webové stránky a internetu. V rámci
služby Google Analytics nebude adresa IP získaná z vašeho prohlížeče spojena s ostatními daty
uchovávanými společností Google. Ukládání cookies můžete pomocí odpovídajících nastavení
v prohlížeči zabránit, upozorňujeme vás ale, že v takovém případě nebudete moct využívat funkce
webové stránky v plné míře. Stejně tak můžete zabránit společnosti Google ve sběru a zpracování
údajů o vašem užívání webových stránek (včetně vaší IP adresy) získaných prostřednictvím cookies
tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk pro prohlížeče z následujícího odkazu
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(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)
Bližší informace k podmínkám využívání a ochraně osobních údajů získáte na adrese
http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html
popř. http://www.google.com/analytics/terms/de.html
Upozorňujeme na to, že k zajištění anonymizovaného zaznamenávání IP adres (tzv. IP masking) na
této webové stránce byl Google Analytics rozšířen o kód »gat._anonymizeIp();“.

3.

Využívání, předávání a vymazání osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje použijeme k reakci na vaše poptávky, zpracování objednávky,
ke kontrole bonity i pro účely technické správy webových stránek.
Mohou být zaznamenány za účelem odběru našeho e-mailového newsletteru. V tomto případě musíme
vaši e-mailovou adresu zaznamenat a uložit. Využíváme ji výhradně jen k zasílání newsletterů, kdy
budete informováni o aktuální nabídce. Může být z mailing listu kdykoli odstraněna kliknutím na tlačítko
„Zrušit odběr newsletteru“ v naší internetové nabídce. V tomto případě budou vaše údaje vymazány.
Vaše osobní údaje jsou třetím stranám předávány nebo jiným způsobem poskytovány jen tehdy, je-li
předání potřebné kvůli realizaci smlouvy nebo zúčtování, popř. k inkasu úhrady, nebo když jste s tím
výslovně souhlasili. Příkladně může být potřebné, abychom vaši adresu a objednací údaje předali
dodavatelům, jestliže bude dodávka probíhat přímo z výroby. Naši dodavatelé získají jen informace
potřebné ke splnění svých úkolů. Jakékoli jiné použití informací není povoleno. Kromě toho jsme
oprávněni předat osobní údaje k inkasním účelům a vyhrazujeme si výměnu údajů s organizacemi
pro ochranu hospodaření (např. Schufa).
Dále nevylučujeme, že anonymizované údaje uživatelů poskytneme pro účely výzkumu trhu. Přitom je
vyloučena jakákoli identifikace uživatelů.
Upozorňujeme na to, že jsme v jednotlivých případech na základě právních závazků nebo úředních či
soudních vyhlášek uznaného subjektu povinni poskytnout informace týkající se osobních údajů.

4.

Bezpečnostní upozornění

Přijali jsme řadu bezpečnostních opatření k adekvátní ochraně osobních údajů v přiměřeném rozsahu.
Naše databáze jsou chráněny fyzickými, technickými i technologickými opatřeními, které povolují
přístup k informacím pouze speciálně autorizovaným osobám v souladu s tímto prohlášením o ochraně
osobních údajů. Náš informační systém se nachází za softwarovým firewallem, aby se zabránilo
přístupu z jiných sítí, které souvisejí s internetem. Přístup k osobním údajům získají pouze
zaměstnanci, kteří tyto informace potřebují k vykonání určité práce. Naši zaměstnanci jsou vyškoleni,
pokud jde o otázku bezpečnosti a praktik k ochraně osobních údajů.
Jestliže jsou osobní údaje poskytovány prostřednictvím našich internetových stránek, pak přenos
probíhá
šifrovaně
za
použití
průmyslového
standardu
prostřednictvím
technologie
Secure-Socket-Layer („SSL“). Citlivé informace, jako například čísla kreditních karet nebo informace
o účtu, jsou k další ochraně zašifrovány.
Vaše heslo pro přístup na naše internetové stránky byste nikdy neměli předávat třetí osobě a toto heslo
byste měli pravidelně měnit. Před opuštěním našich stránek byste se měli odhlásit a poté zavřít
prohlížeč, a tak zabránit neoprávněným uživatelům získat přístup k vašemu uživatelskému účtu.
Při komunikaci e-mailem nemůžeme zaručit úplné zabezpečení dat.

5.

Právo na informace

Máte kdykoli právo na informace o údajích uložených v souvislosti s vaší osobou, jejich původu a
příjemci i účelu zpracování údajů. Máte-li nějaké dotazy k ochraně osobních údajů, využijte prosím
kontaktní formulář a obraťte se na osoby kompetentní k ochraně údajů v naší společnosti
datenschutzbeauftragter@murrelektronik.de
Falkenstraße 3 71570, Oppenweiler, Německo
Telefon +49 (7191) 47-0

