Prohlášení o ochraně osobních údajů
Těší nás Váš zájem o naše webové stránky. Ochrana soukromí je pro nás velmi důležitá.
Dále bychom Vás rádi podrobně informovali o zacházení s Vašimi údaji. Naše praxe
s ochranou osobních údajů je v souladu s předpisy k ochraně osobních údajů, zejména
Evropským nařízením o ochraně osobních údajů.
Uložení přístupových údajů v Server Log Files
Naše webové stránky můžete navštívit, aniž by byly třeba údaje o Vaší osobě. Ukládáme
pouze přístupové údaje v tzv. Server Log Files, jako např. jméno požadovaného souboru,
datum a hodina vyhledávání, množství přenesených dat a příslušný poskytovatel (provider).
Tyto údaje jsou vyhodnocovány výlučně k zajištění bezporuchového provozu stránky a k
vylepšení naší nabídky a neumožňují nám určit Vaši osobu.

Google Maps
Tato stránka používá API mapové služby Google Maps od Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
K využívání funkcí Google Maps je třeba uložit Vaší IP adresu. Tyto informace jsou zpravidla
předávány na server společnosti Google v USA a zde uloženy. Provozovatel této stránky
nemá žádný vliv na tento přenos dat.
Užívání Google Maps je prováděno v zájmu snadného vyhledání míst uváděných na naší
stránce. Toto představuje oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f Evropského nařízení o
ochraně osobních údajů.
Více informací o nakládání s daty uživatelů najdete v prohlášení společnosti Google o
zpracování údajů: https://policies.google.com/privacy/.

Právo na informace a kontaktní údaje
Máte právo na bezplatnou informaci o údajích, které ukládáme o Vaší osobě a příp. právo na
opravu, omezení zpracování a výmaz těchto údajů. V případě dotazů ke zpracování
osobních údajů, dotazů k odvolání případně uděleného souhlasu nebo k námitce proti
určitému zpracování osobních údajů se prosím obracejte na info@bmk-group.cz.
Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem je
český Úřad pro ochranu osobních údajů.
Správce:
Správcem ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je
BMK Czech Technologies s.r.o.
IČ.:
03683371
Eduarda Proppera 694, 417 42 Krupka
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 40493

