
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK 

Těší nás, že jste navštívili naše webové stránky, děkujeme za Váš zájem. Ochrana 
Vašeho soukromí při jejich užívání je pro nás důležitá. Vezměte tedy, prosím, v potaz 
následující informace.  

Poučení o používání  

Úlohou těchto webových stránek je seznámit české spotřebitele s produkty HYTO. 
Pokud otevřete tyto stránky a využíváte jej, souhlasíte tak s podmínkami užití. 

Vyplněním a odesláním poptávkového formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich 
osobních údajů. Více v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

Veškeré textové, zvukové a obrazové zprávy objevující se na těchto webových 
stránkách jsou chráněny autorskými právy. Jakákoli reprodukce celku nebo části 
tohoto obsahu je zakázána.  

Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění kdykoli změnit nebo odstranit 
jakoukoli součást / funkci těchto webových stránek a jejich obsahu včetně tohoto 
prohlášení. Zmíněné úpravy nabývají platnosti okamžikem zveřejnění úpravy nebo 
uvedeným datem změny.  

SOUBORY COOKIES 

„Cookie“ je malý textový soubor, který obsahuje informace a je uložen ve Vašem 
počítači. Soubory „cookie“ jsou u těchto webových stránek využívány výhradně k 
technickým účelům a snadnějšího využívání. 

Naše webové stránky však nevyužívají hlavní soubory „cookies“ za žádným účelem 
personifikace reklam a analýz návštěvností webových stránek.  

POUŽÍVÁNÍ VIDEA 

Tato webová stránka užívá vnořenou funkci YouTube k ukázce a reprodukci videí 
poskytovatele „YouTube“. Zde je tedy použit rozšířený modus ochrany osobních dat, 
u kterého dle údajů poskytovatele dochází k uložení uživatelských dat teprve po 
reprodukci konkrétního videa. Je-li spuštěna reprodukce vnořeného YouTube -videa, 
dochází poskytovatelem „YouTube“ k inicializaci cookies s cílem shromažďovat 
informace o uživatelském chování. Dle upozornění „YouTube“ slouží tyto mimo jiné 
k tvorbě videostatistik, k vylepšení uživatelského prostředí a zamezení nekalého 
zacházení. 
Nezávisle na reprodukci vnořených videí je při každém vyvolání této stránky 
vytvořeno spojení k síti Google „DoubleClick“, které může vyvolat bez našeho vlivu 
další postupy zpracování dat. 
Další informace k ochraně dat u „YouTube“ naleznete v prohlášení poskytovatele na 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

