
Prohlášení o ochraně osobních údajů 

1. Ochrana osobních údajů přehledně 
 
 
Obecné informace 
 
Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, jak je nakládáno 
s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní 
údaje jsou veškeré údaje, které vás osobně identifikují. Podrobné informace 
o ochraně údajů naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů 
uvedeném v tomto textu. 
 
 

Shromažďování údajů na našich webových stránkách  
Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových 
stránkách? 
Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel 
webových stránek. Jeho kontaktní údaje naleznete v tiráži těchto webových 
stránek. 
 
Jakým způsobem shromažďujeme vaše údaje? 
Vaše údaje jsou shromažďovány jednak na základě vašeho poskytnutí. 
Může se jednat např. o údaje, které uvedete v kontaktním formuláři. 
Jednak jsou údaje automaticky shromažďovány při návštěvě webových 
stránek prostřednictvím našich informačních systémů. Jde především o 
technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas 
návštěvy stránky). Shromažďování těchto údajů probíhá automaticky, 
jakmile vstoupíte na naše webové stránky. 
 
 
K jakému účelu vaše údaje používáme? 
Část údajů se shromažďuje za účelem zajištění bezzávadného poskytování 
webových stránek. Jiné údaje lze použít k analýze chování uživatelů. 
 
Jaká práva máte ohledně svých osobních údajů? 
Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu 
uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, 
znepřístupnění nebo výmaz těchto údajů. S dotazy souvisejícími s tímto 
tématem, jakož i s dalšími otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů 



nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Dále máte 
právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. 
 
Kromě toho máte za určitých okolností právo požadovat omezení 
zpracování svých osobních údajů. Podrobnosti naleznete v Prohlášení o 
ochraně osobních údajů v části „Právo na omezení zpracování“. 
 

Nástroje pro analýzu dat a nástroje třetích poskytovatelů 
Při návštěvě našich webových stránek může být vaše surfování statisticky 
vyhodnocováno. K tomu dochází především pomocí souborů cookies a tzv. 
analytických programů. Analýza surfování je obvykle anonymní; surfováním 
vás nelze identifikovat. S analýzou můžete nesouhlasit nebo jí zabránit tím, 
že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace naleznete v 
následujícím Prohlášení o ochraně osobních údajů. 
Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech vznesení námitky 
vás budeme informovat v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. 
 
 

2. Obecné informace a povinné informace  
 
 

Ochrana osobních údajů 
Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi 
vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a v souladu se 
zákonnými předpisy o ochraně údajů a s tímto Prohlášením o ochraně 
osobních údajů. 
Pokud používáte tyto webové stránky, jsou shromažďovány různé osobní 
údaje. Osobní údaje jsou informace, které vás osobně identifikují. Toto 
Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké informace 
shromažďujeme a pro které účely je používáme. Vysvětluje také, jakým 
způsobem a za jakým účelem jsou údaje shromažďovány. 
Upozorňujeme, že přenos údajů přes internet (např. při komunikaci 
prostřednictvím e-mailu) může vykazovat bezpečnostní chyby. Úplná 
ochrana údajů před jejich zpřístupněním třetím osobám není možná. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informace o odpovědném subjektu 
Odpovědným subjektem za zpracování údajů na těchto webových 
stránkách je: 
 
 
TWF Baumaschinentechnik GmbH 
Walter Fritz 
Dipl.Ing. (FH) Wolfgang Tinhof 
Klingerstraße 8 
A-1230 Wien 
Telefon: +43 1 865 33 33 
E-mail:  
 
 
Odpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně 
nebo společně s ostatními subjekty rozhoduje o účelu a způsobu 
zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.). 
 

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních 
údajů  
Mnoho postupů zpracování údajů lze provést pouze s vaším výslovným 
souhlasem. Svůj již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Za tímto 
účelem je dostačující neformální e-mailová zpráva, kterou zašlete na naši 
adresu. Zákonnost již uskutečněného zpracování údajů, které bylo 
provedeno před odvoláním, zůstává odvoláním nedotčena. 
 

Právo vznést námitku proti shromažďování osobních 
údajů ve zvláštních případech a proti přímému 
marketingu (čl. 21 GDPR) 
Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo 
f) GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých 
osobních údajů z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace včetně 
profilování založeného na těchto ustanoveních. Příslušný právní základ, na 
němž je zpracování založeno, lze nalézt v tomto Prohlášení o ochraně 
osobních údajů. Vznesete-li námitku, nebudeme již vaše osobní údaje 
zpracovávat, s výjimkou případů, kdy prokážeme závažné a oprávněné 
důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy nebo 
svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků 
(námitka podle čl. 21 odst. 1 GDPR). 
Pokud se vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, 
máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které 



se vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká 
tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku, vaše osobní údaje 
nebudou již pro tyto účely zpracovávány (námitka podle čl. 21 odst. 2 
GDPR). 
 

 

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu  
V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u 
dozorového úřadu, zejména ve členském státě, v němž mají trvalé bydliště, 
své pracoviště nebo místo údajného porušení. Právo podat stížnost není 
dotčeno jinými správními nebo opravnými prostředky. 
 

Právo na přenositelnost údajů  
Máte právo získat svoje osobní údaje, které automatizovaně zpracováváme 
na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, nebo je předat 
třetí osobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Požadujete-li 
předání údajů jinému správci, je to možné pouze v případě, že to je 
technicky proveditelné.     
 
 

Šifrování údajů pomocí certifikátů SSL nebo TLS 
Tyto webové stránky používají z bezpečnostních důvodů a za účelem 
ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo poptávky, 
které nám jako provozovateli webových stránek zasíláte, šifrování pomocí 
certifikátu SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se 
adresní řádek prohlížeče změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu 
zámku v řádku prohlížeče. 
Pokud je šifrování SSL nebo TLS aktivováno, nemohou údaje, které nám 
poskytujete, sdílet třetí strany. 
Poukazujeme na to, že šifrovaná komunikace, která není nepřetržitá, jako je 
e-mail, nezaručuje ochranu mezi koncovými body, a neposkytuje tedy 
úplnou ochranu proti přístupu třetích stran k těmto údajům. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Právo na přístup, změnu, výmaz, znepřístupnění a 
odvolání vašich osobních údajů 
Kromě práva na informaci, kde jsou vaše osobní údaje ukládány, máte také 
právo na změnu, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, odvolání svých 
údajů a podat námitku proti jejich zpracování. Navíc můžete kdykoli podat 
námitku proti použití svých údajů pro marketingové účely. Výslovně 
upozorňujeme na to, že naši zaměstnanci jsou v oblasti ochrany osobních 
údajů a jejich utajení proškoleni a jsou zavázáni související povinnosti 
dodržovat. Požadujete-li některé z výše uvedených práv (přístup, změna, 
výmaz, znepřístupnění, odvolání), kontaktujte nás prosím následujícím 
způsobem: 
 
TWF Baumaschinentechnik GmbH 
Walter Fritz 
Dipl.Ing. (FH) Wolfgang Tinhof 
Klingerstraße 8 
A-1230 Wien 
Telefon: +43 1 865 33 33 
E-mail:  
 
 

Právo na omezení zpracování 
Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Můžete 
nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Právo na omezení 
zpracování máte v následujících případech: 
 

• Pokud popíráte správnost svých osobních údajů, které jsou u nás uložené, 
potřebujeme zpravidla čas na jejich kontrolu. Po dobu trvání kontroly máte 
právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. 

 

• Pokud je/bylo zpracování vašich osobních údajů protiprávní, můžete 
požádat namísto o výmaz o omezení zpracování údajů.  

 

• Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, vy je však potřebujete za 
účelem výkonu, obhajoby nebo určení právních nároků, máte právo 
požadovat místo výmazu osobních údajů omezení jejich zpracování. 

 



• Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, je třeba zvážit 
závažnost vašich a našich zájmů. Dokud nebude ověřeno, které zájmy 
převažují, máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních 
údajů. 

 
 
Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje, 
s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem nebo z 
důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany 
práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného 
zájmu Unie nebo některého členského státu. 
 
 

 

Podání námitky proti reklamním e-mailům  
Proti používání kontaktních údajů, které jsou zveřejněny v rámci povinnosti 
uvést tyto údaje v tiráži, za účelem zasílání nevyžádaných reklamních a 
informačních materiálů se tímto podává námitka. Provozovatelé webových 
stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě 
nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím 
spamových e-mailů. 
 
 
 

3. Shromažďování údajů na našich webových 
stránkách  
 
 

Soubory cookies 
Internetové stránky částečně využívají tzv. soubory cookies. Soubory 
cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Slouží k tomu, abychom 
naši nabídku učinili uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. 
Cookies jsou malé textové soubory uložené ve vašem počítači, které ukládá 
váš prohlížeč. 
Většina souborů cookies, které používáme, jsou tzv. dočasné „session 
cookies“. Po skončení návštěvy stránky jsou automaticky smazány. Ostatní 
soubory cookies zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je 
neodstraníte. Tyto soubory cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč 
při příští návštěvě. 



Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení 
souborů cookies a povolili je pouze v jednotlivých případech nebo abyste je 
aktivovali jen pro určité případy nebo je obecně zakázali a abyste povolili 
automatické mazání souborů cookies při zavření prohlížeče. Deaktivace 
souborů cookies může omezit funkčnost tohoto webu. 
Soubory cookies, které jsou požadovány k provedení procesu elektronické 
komunikace nebo k poskytování některých funkcí, jež chcete použít (např. 
funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) 
GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání 
souborů cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování 
svých služeb. Pokud jsou ukládány další soubory cookies (např. soubory 
cookies pro analýzu surfování), budou tyto soubory popsány v tomto 
Prohlášení o ochraně osobních údajů samostatně. 
 

 

Soubory protokolu serveru 
Poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá 
informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které váš prohlížeč 
automaticky předává nám. Jedná se o: 

• Typ a verzi prohlížeče 
• Použitý operační systém 
• URL referrer 
• Jméno počítače (hostname), z něhož se přistupuje na stránky 
• Čas požadavku serveru 
• IP adresu 

Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat se neprovádí. 
Shromažďování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 
Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky 
bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek. Pro tento 
účel je třeba zaznamenávat soubory protokolu serveru. 
 
 

Kontaktní formulář 
Pokud nám zasíláte dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, budou 
vaše údaje z formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, 
uloženy za účelem zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. Tyto 
informace nebudeme bez vašeho souhlasu předávat třetím osobám. 
Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře je tedy založeno 
výhradně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas 
můžete kdykoli odvolat. Za tímto účelem je dostačující neformální e-mailová 
zpráva, kterou zašlete na naši adresu. Zákonnost již uskutečněného 



zpracování údajů, které bylo provedeno před odvoláním, zůstává 
odvoláním nedotčena. 
Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, zůstanou u nás uloženy, 
dokud nepožádáte o jejich výmaz, neodvoláte souhlas s jejich ukládáním 
nebo dokud nezanikne účel ukládání údajů (například poté, co byla vaše 
žádost zpracována). Závazné zákonné předpisy, zejména lhůty pro 
uchovávání, tím zůstávají nedotčeny. 
 
Používání bezpečnostního programu 
CleanTalk https://cleantalk.org/help/CleanTalk-GDPR-Compliance 
 
Cleantalk je čistě bezpečnostní program: Malware Scanner, antispamový 
filtr pro IP sítě, ochrana kontaktních formulářů. Vezměte prosím na vědomí, 
že vaše IP adresa bude odeslána do cloudu za účelem ověření. Pokud si to 
nepřejete, nebudete moci používat naše online formuláře. 
Při používání našich webových formulářů budou na těchto webových 
stránkách ukládány vaše osobní údaje, jako je vaše IP adresa, e-mailová 
adresa, text vašich komentářů a údaje z webových formulářů.  
Z bezpečnostních důvodů a za účelem zajištění ochrany těchto webových 
stránek před spamy budou vaše údaje zpracovávány v cloudové službě 
CleanTalk a uloženy v protokolových souborech po dobu 7 dnů. Po uplynutí 
uvedené lhůty budou zcela vymazány. Služba CleanTalk může používat 
informace o spamové aktivitě IP adres / e-mailových adres, aby poskytla 
odpovídající antispamovou ochranu všem webovým stránkám připojeným k 
této službě. Jedná se pouze o IP adresy / e-mailové adresy používané pro 
zasílání spamů. 
 
 

Zpracování údajů (údaje o zákaznících a údaje 
uváděné ve smlouvách) 
Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze tehdy, 
jsou-li nezbytné pro založení, vytvoření obsahu nebo úpravu právního 
vztahu (kmenové údaje). To se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) 
GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo 
předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání našich webových 
stránek (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme 
pouze v rozsahu nezbytném k umožnění služby nebo k vyúčtování.  
Shromážděné údaje o zákaznících budou smazány po dokončení 
objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Zákonné lhůty k 
uchovávání zůstávají nedotčeny. 
V případě uzavření smlouvy jsou veškeré údaje ze smluvního vztahu 
uloženy až do uplynutí lhůty pro uchovávání stanovené daňově právními 
předpisy (7 let). Údaje, jméno, adresa, telefonní číslo, název společnosti, 
název společnosti, v případě společností: obchodní adresa osob 

https://cleantalk.org/help/CleanTalk-GDPR-Compliance


oprávněných jednat za společnost, e-mail, potvrzení o daňovém 
identifikačním čísle (UID), živnostenské oprávnění / výpis z obchodního 
rejstříku, kopie cestovního pasu nebo kopie průkazu totožnosti, zakoupené 
zboží a datum nákupu jsou ukládány nad tento rámec pro uplatnění nároků 
podle zákona o odpovědnosti za vady výrobku až po dobu 10 let. 
Zpracování údajů se provádí na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 
telekomunikačního zákona a článku 6 odst. 1. písm. a) (souhlas) a/nebo 
písm. b) GDPR (nutné pro plnění smlouvy). 
 

4. Nástroje pro analýzu a reklama 
 
 

Google Analytics 
Tyto webové stránky používají funkce služby Google Analytics pro webovou 
analýzu. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA. 
Google Analytics používá tzv. „soubory cookies“. Jedná se o textové 
soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu 
používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o 
vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na 
server Google v USA, kde jsou ukládány. 
Ukládání souborů cookies Google Analytics a použití tohoto analytického 
nástroje se uskutečňuje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 
Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování 
uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek a své reklamy. 
 
Anonymizace IP 
Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP.  
V důsledku toho bude vaše IP adresa společností Google v členských 
státech Evropské unie nebo jiných zemích Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru před odesláním do USA zkrácena. Pouze ve 
výjimečných případech bude na server Google v USA zaslána úplná IP 
adresa a zde zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek 
bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocení vašeho 
využívání webových stránek, k sestavování přehledů o aktivitách na webu a 
k poskytování dalších služeb, které souvisejí s aktivitou webových stránek a 
používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa 
poskytnutá z vašeho prohlížeče v rámci služby Google Analytics nebude 
sloučena s jinými daty společnosti Google. 
 
 
 



Prohlížečový plugin 
Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením 
prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete 
eventuálně moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v celém 
rozsahu. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google 
shromažďovala data vygenerovaná souborem cookie a související s vaším 
používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracovávala tyto 
údaje pomocí stažením a instalace prohlížečového pluginu, který je 
dostupný na následujícím 
odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
 
 
Podání námitky proti shromažďování údajů  
Shromažďování svých osobních údajů společností Google Analytics 
můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Tím bud nastaven soubor 
opt-out-cookie, který zabrání shromažďování vašich údajů při budoucích 
návštěvách těchto webových stránek: Google Analytics deaktivieren. 
Více informací k nakládání s uživatelskými údaji v rámci Google Analytics 
naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti 
Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 
 
 
Zpracování objednávky 
Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek a 
při používání služby Google Analytics se plně řídíme striktními předpisy 
německých úřadů pro ochranu údajů. 
 
Demografické znaky v rámci Google Analytics 
Tyto webové stránky používají funkci služby Google Analytics demografické 
znaky. Tím mohou být sestavovány zprávy, které obsahují údaje o věku, 
pohlaví a zájmech návštěvníků webových stránek. Tyto údaje pocházejí z 
reklamy společnosti Google související s jejími zájmy a z údajů o 
návštěvnících od třetích poskytovatelů. Tyto údaje nemohou být přiřazeny 
konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout prostřednictvím 
nastavení reklamy ve svém účtu Google nebo shromažďování údajů 
obecně zakázat pomocí služby Google Analytics, jak je uvedeno v části 
„Námitka proti shromažďování údajů“. 
 

5. Newsletter 
 
 
Máte možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru prostřednictvím 
naší webové služby. K tomu potřebujeme vaše jméno a příjmení, e-
mailovou adresu a prohlášení, že souhlasíte s odebíráním newsletteru. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de


Double opt-In: Po přihlášení k odběru newsletteru vám zašleme potvrzovací 
e-mail s odkazem na potvrzení registrace. Odběr newsletteru můžete 
kdykoli zrušit. Z odběru newsletteru se můžete odhlásit přímo v newsletteru 
nebo se vyškrtnout (opt-out). Případně nám můžete svoje zrušení zaslat na 
následující e-mailovou adresu: office@twf.at. Vaše osobní údaje  
v souvislosti se zasíláním newsletteru neprodleně vymažeme. 
 

6. Pluginy a nástroje 
 
 

YouTube s rozšířenou ochranou osobních údajů 
Naše webové stránky využívají pluginy z webových stránek YouTube. 
Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., 
San Bruno, CA 94066, USA. 
YouTube používáme v rozšířeném režimu ochrany osobních údajů. Tento 
režim podle YouTube znamená, že YouTube neukládá informace o 
návštěvnících těchto webových stránek předtím, než zhlédnou video. 
Předávání údajů partnerům YouTube však nemusí být kvůli rozšířenému 
režimu ochrany osobních údajů zcela vyloučeno. Bez ohledu na to, zda se 
na video podíváte, YouTube naváže spojení se sítí Google DoubleClick. 
Jakmile na našich webových stránkách spustíte video YouTube, vytvoří se 
spojení se servery YouTube. Při tom je serveru YouTube sděleno, kterou z 
našich webových stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni do svého účtu 
YouTube, umožníte tak YouTube, aby se vaše chování při surfování přímo 
přiřadilo k osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu 
YouTube.  
Po spuštění videa může YouTube ukládat do vašeho koncového zařízení 
také různé soubory cookies. Pomocí nich může YouTube získat informace 
o návštěvnících na našich webových stránkách. Tyto informace se mimo 
jiné využívají k evidenci statistik videí, ke zlepšení snadnosti použití a k 
zabránění pokusům o podvody. Soubory cookies zůstávají ve vašem 
koncovém zařízení, dokud je nevymažete. 
Po spuštění videa na YouTube mohou být případně spuštěny další operace 
zpracování dat, které nemůžeme ovlivnit. 
Používání YouTube je v zájmu vhodné prezentace našich online nabídek. 
To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 
Další informace o ochraně osobních údajů na YouTube naleznete v 
Prohlášení o ochraně osobních serveru YouTube na adrese: 
http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube. 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube


Google Web Fonts 
Tyto webové stránky používají tzv. webové fonty poskytované společností 
Google pro jednotné zobrazení typu písma. Při navštívení stránky váš 
prohlížeč načte potřebné webové fonty do mezipaměti prohlížeče, aby se 
správně zobrazovaly texty a typy písma. 
Za tímto účelem se prohlížeč, který používáte, musí připojit k serverům 
společnosti Google. V důsledku toho se společnost Google dozví, že naše 
webové stránky byly zpřístupněny prostřednictvím vaší IP adresy. 
Používání webových fontů Google je v zájmu jednotné a atraktivní 
prezentace našich online služeb. To představuje oprávněný zájem ve 
smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 
Pokud váš prohlížeč nepodporuje webové fonty, bude používat výchozí 
písmo. 
Další informace týkající se webových fontů poskytovaných Google 
naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a v Prohlášení o 
ochraně osobních údajů společnosti 
Google: https://www.google.com/policies/privacy/. 
 
 

Google Maps 
Tyto webové stránky používají mapovou aplikaci Google Maps 
prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 
Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné, abyste uložili svoji IP 
adresu. Tyto informace jsou obvykle předávány a uloženy na serveru 
Google v USA. Poskytovatel těchto stránek nemá žádný vliv na tento 
přenos dat. 
Používání aplikace Google Maps je v zájmu atraktivní prezentace našich 
online nabídek a snadného vyhledání míst, jež uvádíme na našich 
webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 
1 písm. f) GDPR. 
Další informace o nakládání s údaji o uživatelích naleznete v Prohlášení o 
ochraně osobních údajů společnosti 
Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 
 

7. Platnost 
 
Stávající Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti TWF 
Baumaschinentechnik GmbH je platné v aktuálním znění. Pokud nastanou 
změny vyplývající z technických, právních nebo organizačních opatření, 
budou tyto změny na tomto místě zveřejněny v novém znění. Stávající 
znění je platné od 11. 6. 2018.	
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