
VOP 

Tento dokument popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní 

údaje. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy 

ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme. 

Správce osobních údajů a provozovatel stránek: 

Svaz moderní energetiky, z. s. 

Korunní 810/104, PSČ 101 00, Praha – Vinohrady 

IČO: 06950175 

kancelar@modernienergetika.cz 

Shromažďované informace a jejich využití 

Předávání osobních údajů 

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto 

společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji 

Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a 

nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje 

osobní údaje třetím stranám. 

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude 

potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku 

Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu. 

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o 

tom požádat na emailové adrese kancelar@modernienergetika.cz nebo na poštovní 

adrese uvedené na této stránce. 

Odpovědnost a právní příslušnost 

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a 

Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v 

souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným 

soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky. 

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné 

budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a 

vymahatelnost nebudou mít vliv. 

Pravidla cookies 
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Cookies 

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk 

počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité 

informace, které Uživateli ulehčí další její používání. 

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na 

základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet 

návštěvníků na těchto stránkách. 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. Příští návštěva stránek tak 

může být snazší a produktivnější. 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, k ochraně vašich dat nebo k ukládání nastavení reklam. 

Přečtěte si o typech souborů cookie, které Google používá, a o tom, jak společnost 

Google a její partneři tyto soubory cookie využívají v reklamě. Zásady ochrany 

soukromí popisují, jak při používání souborů cookie chráníme vaše osobní údaje a 

další data. Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový 

prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat 

příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé 

funkce těchto stránek. 

Poučení uživatelů o využívání Google Analytics 

Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich stránek, používáme službu 

Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). 

Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit 

tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Pro některé prohlížeče si můžete 

nainstalovat rozšíření Plugin pro odhlášení od reklamního souboru cookie, který 

zabrání odesílání vašich dat do Googlu. 

Soubory cookie Google Analytics 

Google Analytics používá k vytváření přehledů o interakcích uživatelů na webu 

zákazníka Google Analytics především soubory cookie první strany. U zákazníků, kteří 

využívají reklamní funkce Google Analytics, používáme reklamní soubory cookie 

společnosti Google. Ty umožňují službám v Obsahové síti Google (například 

AdWords) aktivovat funkce jako remarketing. Další informace o tom, jak společnost 

Google využívá reklamní soubory cookie, naleznete na stránkách ohledně ochrany 

soukromí v rámci služeb Google. Chcete-li spravovat nastavení těchto souborů cookie 

a odhlásit se od těchto funkcí, přejděte na podstránku o nastavení ukládání cookies 
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nebo zakažte ukládání ve svém prohlížeči. Můžete odmítnout používání souborů 

cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho 

prohlížeče. Pro některé prohlížeče si můžete nainstalovat rozšíření Plugin pro 

odhlášení od reklamního souboru cookie, který zabrání odesílání vašich dat do 

Googlu. (Další informace). 

Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vaší návštěvě 

společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. 
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