GLOBALNI OZNAMENI O OCHRANE OSOBNICH UDAJU SPOLECNOSTI TIFFANY
Datum účinnosti: 20.9.2016
Kliknutím zde (www.tiffany.com/Shared/PDFs/Affiliates/Affiliates_US.pdf) otevřete seznam maloobchodních
partnerů Tiffany & Co., jak je uvedeno v Zásadách globální ochrany osobních údajů.
My ze společnosti Tiffany and Company, stejně jako naše dceřinné společnosti a přidružené
organizace (společně označované jako „Tiffany Group“), respektujeme váš zájem o ochranu osobních
údajů. Toto globální oznámení o ochraně osobních údajů popisuje druhy osobních údajů, které o
svých zákaznících shromažďujeme, jak je používáme, s kým je sdílíme a také předkládá možnosti
dostupné našim zákazníkům ve spojitosti s využíváním těchto údajů. Kromě toho popisujeme kroky,
které podnikáme k zajištění bezpečnosti informací, a způsoby, jimiž nás můžete ohledně našich
postupů v oblasti ochrany soukromí kontaktovat.
Naše postupy týkající se ochrany soukromí se mohou v jednotlivých státech, ve kterých působíme, odlišovat
tak, aby odpovídaly místním potřebám a právním požadavkům. Informace týkající se konkrétních zemí
najdete zde.
Jaké údaje shromažďujeme
Vaše osobní údaje shromažďujeme různými způsoby, například když nám je předáte v našich
obchodech, na webových stránkách, prostřednictvím našich aplikací a kanálů sociálních médií, na
našich akcích, při průzkumech, ve zprávách SMS nebo telefonicky. Mezi druhy osobních údajů,
které shromažďujeme, patří:
- Kontaktní údaje (například jméno, korespondenční adresa, e-mailová adresa, mobilní nebo jiné
telefonní číslo);
- uživatelské jméno a heslo;
- platební údaje (například číslo vaší platební karty, doba její platnosti, autorizační číslo nebo
bezpečnostní kód, dodací adresa a fakturační adresa);
- informace o nákupu a transakcích;
- informace zákaznického servisu (například otázky na zákaznický servis, komentáře a historii
oprav);
- fotografie, komentáře a jiný obsah, který nám dáte k dispozici;
- informace ohledně vašich osobních nebo profesních zájmů, datum narození, rodinný stav, demografické
údaje, zkušenosti s našimi produkty a kontaktní preference;
- kontaktní informace, které nám poskytnete o přátelích nebo jiných osobách, u nichž vyžadujete,
abychom je kontaktovali; a
- informace, které získáme od poskytovatelů služeb jako třetích stran.
Kromě toho, když navštívíte naše webové stránky, otevřete naše e-maily, používáte naše aplikace
nebo nástroje společnosti Tiffany, moduly widget nebo plug-in, shromažďujeme určité informace
automaticky, například soubory cookie, webové majáky nebo serverové logy. Informace, které tímto
způsobem sbíráme, obsahují adresu IP, jedinečný identifikátor daného zařízení, charakteristiky
prohlížeče, zařízení, operačního systému, nastavení jazyka, referenční adresu URL, informace a
kroky podniknuté na naší stránce a data a časy návštěv naší stránky. „Cookie“ je soubor, který
odesílají webové stránky do počítače nebo jiného zařízení návštěvníka, aby identifikovaly prohlížeč
nebo uložily informace nebo nastavení v prohlížeči. „Webový maják“, také známý jako internetový
tag, pixel tag nebo čistý soubor GIF, propojuje webovou stránku s webovým serverem a jejich
soubory cookie a může být využit k přenosu informací nashromážděných prostřednictvím souborů
cookie zpět na webový server. Pomocí těchto automatických sběrných metod získáváme takzvaná
„clickstream data“, což je log odkazů a dalšího obsahu, na který návštěvník při procházení stránky
kliká. Jak se návštěvník proklikává stránkou, sbírá a ukládá se záznam o jeho činnosti. Můžeme
propojit určité elementy údajů, které jsme automaticky shromáždili, například informace o v ašem
prohlížeči, s dalšími informacemi, které jsme o vás získali, což nám může například ukázat, jestli jste
otevřeli e-mail, který jsme vám zaslali. Váš prohlížeč vám může říct, jak dostat upozornění,
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když obdržíte určité typy souborů cookie, nebo jak zakázat či vyřadit některé typy souborů cookie.
Vezměte, prosím, na vědomí, že bez souborů cookie možná nebudete moci využívat všechny nástroje
našich webových stránek nebo aplikací.
Poskytovatelé aplikací, nástrojů, widgetů a plug-inů třetích stran na našich webových stránkách a
aplikacích, jako je například facebookové tlačítko „Líbí se mi“, mohou také použív at automatické
shromažďování informací spojené s užíváním těchto nástrojů z vaší strany. Tyto informace
shromažďují přímo poskytovatelé těchto nástrojů, a proto se takové informace řídí zásadami ochrany
soukromí těchto poskytovatelů. Do míry povolené příslušnými zákony společnost Tiffany není
odpovědná za to, jak s informacemi tito poskytovatelé nakládají.
Toto globální oznámení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na shromažďování a využívání
informací, které poskytnete v souvislosti s kartovým účtem Tiffany. Držitele našeho kartového
účtu o našich postupech v oblasti ochrany soukromí informujeme jednou ročně, případně jinak,
jak to vyžaduje zákon. Pokud jste držitelem kartového účtu, každoročně obdržíte naše Oznámení
o ochraně osobních údajů společnosti Tiffany & Co. pro držitele kartového účtu, a to e-mailem.
Informace, které nám poskytnete v souvislosti se svým kartovým účtem, jsou zpracovávány
výhradně způsobem popsaným v tomto oznámení.
Jak údaje používáme
Údaje popsané výše můžeme využívat k následujícím účelům:
- poskytování produktů a služeb;
- zpracování vašich plateb;
- vytvoření a správa vašeho účtu;
- zaslání propagačních materiálů a jiné druhy komunikace;
- komunikace týkající se zvláštních akcí, soutěží, sázek, programů, nabídek, průzkumů a průzkumů
trhu a správa vaší účasti v těchto akcích;
- odpovědi na vaše dotazy;
- provoz, hodnocení a zlepšení našich obchodních aktivit (včetně vývoje nových produktů a služeb,
zlepšování a rozvoje služeb, správy komunikace, analyzování produktů a klientely, provádění analýz
dat a provádění účetních, auditorských a dalších interních úkolů);
- snížení kreditního rizika a výběr plateb;
- ověření vaší totožnosti;
- ochrana, identifikace a prevence podvodů a jiných protizákonných aktivit, pohledávek a dalších
závazků; a
- dodržování a uplatňování platných zákonných požadavků, příslušných průmyslových standardů,
smluvních závazků a dalších zásad.
Informace můžeme využít i jinými způsoby, které zvlášť oznámíme při sběru dat.
Kromě toho údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie, webových majáků, pixelů,
serverových logů a dalších automatických metod používáme pro účely, jako jsou (i) úprava
vzhledu webových stránek a aplikací podle preferencí zákazníka, (ii) úprava obsahu podle zájmů
zákazníka a způsobu, jakým používá naše webové stránky a aplikace a (iii) správa našich webových
stránek, aplikací a dalších aspektů našeho obchodování. V míře vyžadov ané platnými zákony si
vyžádáme váš souhlas, než budeme shromažďovat data pomocí souborů cookie nebo podobných
automatických metod.
Na našich webových stránkách a v aplikacích můžeme využívat analytické služby třetích stran, jako
například Google Analytics, Adobe Omniture nebo Sizmek. Poskytovatelé, kteří tyto analytické
služby spravují, využívají technologie, jako jsou soubory cookie, serverové logy a webové majáky,
aby nám pomohli analyzovat, jak využíváte naše webové stránky a aplikace. Údaje shromážděné
těmito způsoby (včetně adres IP) mohou být zpřístupněny těmto analytickým poskytovatelům a
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dalším relevantním třetím stranám, které údaje využívají, například pro vyhodnocení využívání
webové stránky nebo aplikace. Pokud se chcete dozvědět o těchto analytických službách více nebo
chcete zjistit, jak vyjádřit nesouhlas s jejich užíváním, navštivte, prosím, některou z webových
stránek níže:
- Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
- Adobe Analytics: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html#1
- Sizmek: http://www.sizmek.com/about-us/privacy
Inzerce podle zájmu
Na našich webových stránkách a v našich aplikacích můžeme shromažďovat údaje o vašich
internetových aktivitách, které využijeme k tomu, abychom vám mohli doručit reklamu na produkty
a služby podle vašich zájmů. Za tímto účelem můžeme získávat informace také z webových stránek
třetích stran, na nichž jsou umístěny naše reklamy. Tato část našeho globálního oznámení o ochraně
osobních údajů obsahuje podrobnosti a vysvětlení týkající se způsobů, jak můžete uplatnit svou
volbu.
Je možné, že uvidíte naše reklamy na jiných webových stránkách, protože se účastníme na inzerci
prostřednictvím třetích stran (jako jsou Facebook, Rubicon a Twitter). Pomocí těchto sítí můžeme
své zprávy nasměřovat uživatelům podle demografie, zájmů a kontextu. Vaše internetové aktivity
můžeme sledovat díky sběru informací automatickými metodami, včetně využívání souborů
cookie třetích stran, serverových logů, pixelů a webových majáků. Tyto sítě využívají údaje k
tomu, aby vám zobrazovaly reklamy, které odpovídají vašim individuálním zájmům. Informace,
které pro nás sítě shromažďují, se týkají vašich návštěv webových stránek, které zobrazují reklamy
společnosti Tiffany, jako jsou například stránky nebo reklamy, které si prohlédnete, a kroky, které
na nich provádíte. Tento sběr dat probíhá jak na našich stránkách tak na stránkách třetích stran,
které jsou součástí těchto reklamních sítí. Tento proces nám také pomáhá sledovat efektivitu našich
marketingových aktivit. Pro více informací o tom, jak zrušit svou účast v inzerci podle zájmu,
klikněte zde (http://www.aboutads.info/choices/). V míře vyžadované platnými zákony si vyžádáme váš
souhlas, než budeme využívat vaše údaje pro inzerci podle zájmu.
Jaké údaje sdílíme
Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, nezpřístupňujeme, s výjimkou těch popsaných v tomto
globálním oznámení o ochraně osobních údajů. Osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli
služeb, kteří naším jménem provádějí služby podle našeho zadání. Těmto poskytovatelům služeb
neudělujeme právo používat nebo zpřístupňovat údaje ve větší míře, než jak je to nutné k provádění
služeb naším jménem nebo splnění zákonných požadavků. Mezi těmito poskytovateli služeb jsou
společnosti, které zpracovávají platby kartami, snižují naše kreditní riziko, ověřují informace, plní
objednávky a poskytují web hosting, analytické nástroje a marketingové služby. Vaše osobní údaje
můžeme dále sdílet v rámci skupiny Tiffany Group po celém světě a také s našimi společnými
marketingovými partnery, a to pro účely popsané v tomto Globálním oznámení o ochraně osobních
údajů. Dále, pokud nevyjádříte svůj nesouhlas e-mailem na privacy@tiffany.com, můžeme v míře
povolené zákonem sdílet vaše údaje s dalšími třetími stranami pro jejich vlastní účely, jako je nabídka
produktů nebo služeb, které vás mohou zajímat.
Dále můžeme vaše údaje zpřístupnit (i) pokud nám to ukládá zákon nebo právní spor, (ii) právním
orgánům a jiným vládním úřadům a (iii) pokud uznáme, že takové zpřístupnění je nutné nebo
vhodné k prevenci fyzické škody nebo finanční ztráty, nebo ve spojitosti s vyšetřováním podezření
nebo skutečné podvodné nebo ilegální činnosti. Dále si vyhrazujeme právo přenášet v aše osobní
údaje v případě, že prodáme nebo převedeme veškeré podnikání nebo majetek nebo jeho část (včetně
kroků, jako je reorganizace, rozpuštění nebo likvidace).
Vaše práva a možnosti
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V souvislosti s vašimi osobními údaji vám nabízíme možnosti volby, pokud jde o to, jaké údaje o
vás shromažďujeme, jak je využíváme a jak s vámi komunikujeme. Pokud si přejete aktualizovat
své preference, požádat nás o odstranění vašich údajů z našich seznamů, uplatnit svá práva nebo
zaslat požadavek, kontaktujte nás, prosím, způsobem popsaným v části „Jak nás kontaktovat“ tohoto
Globálního oznámení. Také se můžete odhlásit z našich e-mailových seznamů pomocí odkazu
„Odhlásit se“ v našich e-mailech. V míře umožněné zákonem příslušné jurisdikce můžete požádat
o přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, nebo požádat o jejich opravu, doplnění,
výmaz nebo blokaci, a to tak, že nás kontaktujete, jak je popsáno níže. Kde to zákon umožňuje,
můžete stáhnout jakýkoli souhlas, který jste nám v minulosti udělili, nebo kdykoli vyjádřit legitimní
nesouhlas se zpracováváním svých osobních údajů, a my se vašimi preferencemi budeme nadále
řídit.
Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak se odhlásit z propagačních aktivit pomocí reklamních sítí,
navštivte, prosím, zákaznickou stránku http://www.aboutads.info/choices/.
Sledování online a reakce na signály Do Not Track
Když využíváte naše webové stránky a aplikace, můžeme jak my, tak některé třetí strany (například
naše reklamní sítě, digitální reklamní partneři a platformy sociálních médií) shromažďovat osobní
informace o vašich online aktivitách, a to v průběhu času a prostřednictvím webových stránek
třetích stran. Některé webové prohlížeče vám umožní nastavit volbu Nesledovat (Do Not Track),
kterou vyšle webovým stránkám, a tak je informuje, že nechcete, aby vaše internetové aktivity byly
sledovány. V současné době naše webové stránky a aplikace nejsou navrženy tak, aby dokázaly
reagovat na všechny typy signálů DNT nebo podobných mechanismů prohlížečů, protože neexistuje
žádný průmyslový standard, který by to umožňoval. Proto mohou být informace o vašich online
aktivitách na našem webu dále sledovány a využívány k zachování funkcí našeho webu a k našim
vlastním analytickým účelům popsaným v tomto oznámení i v případě, že váš prohlížeč vysílá
signál DNT. Pokud však rozpoznáme relevantní signál DNT, pokusíme se potlačit značky třetích
stran, které slouží k rozpoznání vašeho počítače poté, co opustíte náš web, a které se používají k
zobrazování reklam společnosti Tiffany. Jak již bylo uvedeno, vzhledem k tomu, že neexistuje
jednotný standard rozpoznávání signálů DNT, můžeme při vzniku nových technologií a řešení
naše zásady a postupy aktualizovat. Jak je vysvětleno v části „Vaše práva a možnosti“ výše, v
souvislosti s vašimi osobními údaji vám nabízíme možnosti volby, pokud jde o to, jaké údaje o vás
shromažďujeme a jaké reklamní aktivity se na vás vztahují podle vašich zájmů.
Oznámení pro občany Kalifornie
Vzhledem k určitým omezením podle paragrafu 1798.83 kalifornského občanského zákoníku nás
mohou občané Kalifornie požádat o poskytnutí (i) seznamu určitých kategorií osobních údajů,
které jsme zpřístupnili třetím stranám pro jejich přímé marketingové účely během bezprostředně
předcházejícího kalendářního roku a (ii) totožnosti těchto třetích stran. Pro uskutečnění tohoto
požadavku nás občané Kalifornie mohou kontaktovat, jak je popsáno v části Jak nás kontaktovat níže.
Přenosy dat
Osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, můžeme přenést do Spojených států a mimo zemi, kde
byla data původně získána. V ostatních zemích nemusí platit stejné zákony o ochraně údajů jako v
zemi, kde jste původně údaje poskytli. Pokud budeme vaše osobní údaje přenášet do dalších zemí,
budeme je chránit tak, jak je popsáno v tomto Globálním oznámení o ochraně osobních údajů.
Nacházíte-li se v Evropské unii („EU“), budeme v souladu s příslušnými právními předpisy poskytovat
odpovídající úroveň ochrany pro předávání osobních údajů příjemcům v zemích mimo EU. V případě
předávání osobních údajů do USA, Tiffany and Company je certifikována v rámci EU-U.S. Privacy Shield
(„štít EU-USA na ochranu soukromí“) vypracovaného a dojednaného americkým Ministerstvem obchodu a
Evropskou komisí a týkajícího se předávání osobních údajů z EU do USA. Kliknutím zde se zobrazí naše
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EU-U.S. Privacy Shield zásady ochrany osobních údajů a ochrany soukromí.
Jak chráníme osobní údaje
Dodržujeme administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření, která jsou navržená k
ochraně osobních údajů, které nám sdělíte, proti náhodnému, nezákonnému a neoprávněnému
zničení, ztrátě, přístupu, odhalení a využití.
Odkazy na stránky a služby mimo společnost Tiffany
Abychom vám zajistili pohodlí, ale zároveň vás informovali, mohou naše webové stránky a aplikace
obsahovat odkazy na stránky, aplikace a služby provozované společnostmi, které nejsou spojené
se společností Tiffany. Tyto společnosti mohou mít svá vlastní oznámení o ochraně osobních údajů
a vlastní zásady a výrazně vám doporučujeme, abyste si je pročetli. Naše produkty a služby vám
mohou zpřístupnit také platformy třetích stran (například poskytovatelé aplikací) nebo jejich kanály.
Neneseme odpovědnost za postupy jakýchkoli stránek, aplikací nebo služeb, které nejsou spojené s
Tiffany, v oblasti ochrany soukromí.
Aktualizace Globálního oznámení o ochraně osobních údajů
Toto Globální oznámení o ochraně osobních údajů (včetně veškerých dodatků) může být pravidelně
aktualizováno bez předchozího oznámení tak, aby odráželo změny našich postupů v oblasti osobních
údajů. V případě významných změn vás budeme informovat formou výrazného oznámení na naší
webové stránce a v horní části Oznámení bude uvedeno, kdy bylo naposledy aktualizováno.
Jak nás kontaktovat
Pokud si přejete aktualizovat své údaje nebo preference, kontaktujte nás, prosím, e-mailem na adrese
customerservice@tiffany.com. Pokud máte jakékoli dotazy nebo komentáře k tomuto Globálnímu
oznámení, napište nám, prosím, na privacy@tiffany.com. Nebo nám můžete napsat na:
Chief Privacy Officer
c/o Legal Department
Tiffany & Company
200 Fifth Avenue, 10th Floor
New York, NY 10010
Dodatek
Pokud jste obyvatelem Evropského hospodářského prostoru (EHP), vztahují se na vás příslušná
ustanovení EHP vztahující se k našemu zpracovávání vašich osobních údajů namísto a kromě
příslušných oddělení Oznámení o celosvětovém zachovávání soukromí.
- Odkazy v Oznámení o celosvětovém zachovávání soukromí a Příloha o EHP na “my”, “nás”,
“naše”, “Tiffany” a “Tiffany & Co.”. jsou odkazy na jednotky odpovědné za zpracovávání vašich
osobních údajů, které jsou zde uvedeny (www.tiffany.com/Shared/PDFs/Affiliates/Affiliates_US.pdf).
- Můžeme shromažďovat určité osobní údaje automatickými prostředky, jako jsou soubory cookie,
webové signály a protokoly webových serverů. Informace o těchto postupech jsou k dispozici zde.
- V rámci společnosti Tiffany Group můžeme sdílet vaše osobní informace v rámci celého světa, což je
využíváno pobočkami uvedenými zde (www.tiffany.com/Shared/PDFs/Affiliates/Affiliates_US.pdf).
- Můžeme zveřejňovat informace o vás (i) institucím vymáhajícím právo a jiným vládním
představitelům na základě zákonného požadavku na zveřejnění těchto informací a (ii) pokud je
zveřejnění ve vašem legitimním zájmu a v souladu s příslušným zákonem na ochranu osobních dat.
- Společnost Tiffany předložila zjednodušené registrace u francouzského úřadu na ochranu osobních
dat a získala pověření pro převod dat mimo EHP.
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- Abychom mohli uplatňovat vaše práva, můžete napsat na příslušnou pobočku společnosti Tiffany,
která spravuje data pro vaši jurisdikci, a to prostřednictvím podrobností uvedených zde
(www.tiffany.com/Shared/PDFs/Affiliates/Affiliates_US.pdf).
Zásady používání souborů Cookie
Soubory cookie jsou automatický prostředek, pomocí kterého shromažďujeme informace o našem
webu a jehož prostřednictvím můžeme někdy sledovat informace o tom, jak náš web používáte.
Soubory cookie používáme k optimalizaci vašeho uživatelského komfortu, funkcí našeho webu
a služeb, které vám poskytujeme. Když navštívíte náš web, náš webový server odešle do vašeho
počítače soubor cookie, který nám umožňuje rozpoznat váš počítač a provádět různé funkce.
Přechodem na další stránky tohoto webu souhlasíte s naším nastavením souborů cookie a
potvrzujete, že rozumíte těmto zásadám používání souborů cookie a našemu prohlášení o ochraně
osobních údajů. Používání souborů cookie můžete omezit změnou nastavení prohlížeče, takové
omezení však bude mít negativní vliv na váš uživatelský komfort a na funkčnost našeho webu.
K jakým účelům slouží soubory Cookie?
1. Soubory cookie podporují základní funkce webu: Některé soubory cookie jsou funkční a
nezbytné soubory, které podporují základní funkce našeho webu, jako je například ukládání obsahu
nákupního košíku, zatímco nakupujete a přecházíte na různé stránky našeho webu.
2. Soubory cookie mohou pomoci zlepšit kvalitu našeho webu a služeb: Prostřednictvím souborů
cookie jsou shromažďovány informace (někdy včetně IP adresy), které nám umožňují analyzovat
způsob, jakým náš web používáte, abychom mohli zlepšit jeho možnosti navigace a poskytovat vám
lepší služby. Tyto informace používáme k následujícím účelům:
- získávání souhrnné a anonymní statistiky používání našeho webu;
- analýza efektivity našich reklam zjišťováním, kam klikáte a ze kterého w
ebu jste přišli;
- poskytování informací pečlivě vybraným externím partnerům o tom, že některý z našich
návštěvníků rovněž navštívil jejich web;
- zlepšování našeho webu sledováním chyb, ke kterým může docházet během jeho procházení;
- zlepšování funkcí našeho webu tím, že vám umožníme přístup k dalším službám nebo obnovíme
obsah vašeho nákupního košíku, pokud se na web vrátíte později.
3. Prostřednictvím souborů cookie mohou být sdíleny informace s našimi pečlivě vybranými
externími partnery: Prostřednictvím souborů cookie třetích stran mohou být sdíleny informace s
partnery za účelem poskytování služeb na našem webu. Tyto sdílené informace jsou používány
výhradně za účelem poskytování služby nebo funkce (jako jsou například tlačítka sociálních médií To
se mi líbí nebo Sdílet). Některé soubory cookie třetích stran mohou být používány za účelem nabízení
přizpůsobených uživatelských možností prostřednictvím poskytování služeb založených na vašich
zájmech (viz oddíl Reklamy založené na zájmech [insert hyperlink to this section in our Privacy
Notice]) jak na tomto webu, tak na některých dalších webech. Některé z těchto přizpůsobených
možností procházení mohou být spojeny se službami poskytovanými třetími stranami, které je
poskytují za účelem potvrzení, že jste navštívili náš web. Tyto informace jsou používány k tomu,
abyste byli informováni o produktech a službách společnosti Tiffany, které by vás mohly zajímat.
Tyto soubory cookie mohou rovněž odkazovat na sítě sociálních médií, jako je například Facebook,
nebo poskytovat reklamním agenturám informace o vaší návštěvě, aby vám mohly předkládat
reklamy na produkty a služby společnosti Tiffany, které by vás mohly zajímat.
Správa předvoleb souborů Cookie
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Chcete-li spravovat soubory cookie třetích stran poskytované naším webem, navštivte níže uvedené
relevantní webové stránky:
- Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
-Adobe Analytics: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html#1
-Sizmek: http://www.sizmek.com/about-us/privacy
Chcete-li spravovat všechny soubory cookie na našem webu včetně těch, které poskytujeme my,
můžete změnit nastavení svého prohlížeče. Další informace o správě všech souborů cookie naleznete
na webu http://www.allaboutcookies.org/. Upozorňujeme, že zakázání, blokování nebo odstranění souborů
cookie v nastavení prohlížeče může mít negativní vliv na vaši schopnost plně využívat náš
web.
Další podrobnosti o tom, jaké informace shromažďujeme a jak používáme osobní údaje, které nám
poskytnete, naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Platí však, že ne všechny
informace získané prostřednictvím souborů cookie vás identifikují.
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