Declaration of personal data protection
Welcome to ALPHATECH TECHNOLOGIES website. The protection of your personal data is of great importance
to us in this respect. Naturally we comply with the legal provisions of the Data Protection Act and with other
data protection regulations. In the following we want to inform you about the acquisition and processing of
personal data in relation to our website.
ACQUISITION OF PERSONAL DATA
Personal data are not used on the website www.alphatechtechnologies.cz
COOKIES
When you visit one of our websites it is possible that we place information on your computer in the form of a
cookie. Cookies are small text files that are sent by a web server to your browser and are saved on the hard
disk of your computer. In doing this no personal data whatsoever of the user are stored, but only the internet
protocol address. This information has the purpose of automatically recognising you the next time you visit our
website and simplifying the navigation for you. Cookies enable us for instance to adapt a website to suit your
interests and to save your password so that you do not have to enter it every time. Naturally you can use our
websites without the cookies. If you do not accept cookies, however, it is possible that this will lead to
restrictions of certain functions when using our website.
USE OF GOOGLE ANALYTICS
This website uses Google Analytics, a web analytics service offered by Google Inc. (“Google“). Google Analytics
sets cookies, i.e. text files stored on your computer that facilitate analysis of your use of the website. The
information generated by these cookies about your use of the website (including your IP address) is usually
transmitted to a Google server in the United States and is stored on that server. Google will use this
information in order to analyse your use of the website, compile reports on your website activities for the
website operators and deliver other services related to website activities and Internet usage. Google may also
transfer this information to third parties where required to do so by law, or where these third parties process
the information on Google’s behalf. Under no circumstances will Google associate your IP address with any
other data held by Google. You may disable the installation of the cookies, e.g. by selecting appropriate settings
in your browser software; however, please note that in that case you may not be able to use the full
functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of the data collected about
you by Google in the manner and for the purposes set out above.

You are entitled to opt out from the collection and storage of the data at any time with effect for the future.
The IP anonymisation function offered by Google Analytics has been activated on our website. IP addresses are
therefore truncated before being stored and processed so that they cannot be traced back to any particular
individuals.
LINKS
The ALPHATECH TECHNOLOGIES website contains links to other websites. We have checked these links to a
reasonable extent. Nevertheless, ALPHATECH TECHNOLOGIES is not responsible for the contents of and for
ensuring data protection on the sites which we have linked.
AMENDMENTS TO THE DATA PROTECTION DECLARATION
As the internet is constantly in a state of change it is necessary that we make appropriate amendments to our
data protection declaration from time.

Prohlášení o ochraně osobních dat
Shromažďované informace a jejich využití
Přístup na stránky www.alphatechtechnologies.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím
některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i
jiných právních předpisů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v
souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutím těchto údajů vyslovuje Uživatel souhlas se zpracováním
osobních údajů Provozovatelem.
Předávání osobních údajů
Provozovatel používá osobní údaje pouze pro vlastní evidenci. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje
osobní údaje třetím stranám.
Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k dodržení právních
předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním řízení a vyšetřování ve
veřejném zájmu.
Kódy třetích stran
Na tomto webu používáme kódy od společností Google, Inc. (dále jen „Google“), které nám pomáhají
analyzovat chování návštěvníků webu.
Google Analytics
Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google. Služba Google Analytics
využívá souborů „cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými do Vašeho počítače, umožňující analýzu
způsobu užívání této stránky jejími Uživateli. Informace vygenerované soubory cookies o užívání stránky
(včetně Vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.
Google bude využívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě,
určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání
internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem
nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat Vaši IP
adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v
příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně
využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás
společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete
na: http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.
Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do Vašeho webového prohlížeče:
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).
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.
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.
Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.alphatechtechnologies.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel
kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany
osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.
Změny v politice ochrany osobních dat
Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální
stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.
Chování Uživatelů
Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky
využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek.
Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.
Ochranné známky
Některé názvy či označení produktů a společností uvedené na těchto stránkách, mohou být ochrannými
známkami příslušných vlastníků a požívají tak ochrany dle platných právních předpisů. Pro jejich další užívání je
nutné se s těmito předpisy seznámit.
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 s právními předpisy České republiky.
Ustanovení těchto Pravidel, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za
oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

