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Podmínky a poučení o ochraně osobních údajů na webu 

WWW.VARIOPOOLS.COM 

 

Správce osobních údajů: 

VÁGNER POOL s.r.o., se sídlem Nad Safinou II 348, 252 42 Vestec, Praha-západ, IČ: 27121062, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97850 

 

Kontaktní údaje správce: 

Email:  info@variopools.com 

 

 

Podmínky a poučení: 

▪ Prostřednictvím webových formulářů budeme zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, 

adresa, email.  
 

▪ Tyto osobní údaje použijeme pouze pro účely týkající se registrace na webu www.variopools.com a příslušných 

služeb, jež jsou definovány v Podmínkách registrace a užívání webové služby www.variopools.com (dále jen 

Podmínky registrace). Vaše osobní údaje můžeme předat třetí straně pouze v souladu s ustanoveními Podmínek 

registrace. 
 

▪ Osobní údaje budou vždy zpracovávány a uchovávány v souladu s Nařízením (EU) č. 2016/679 o Ochraně osobních 

údajů (GDPR). 
 

▪ Na svých webových stránkách budeme zpracovávat následující soubory cookies s níže uvedenými účely a maximální 

dobou zpracování: 

 

Typ  Název  Účel  Maximální doba zpracování 

Cookies Session Cookies Identifikace globálních proměnných 

přihlášeného uživatele. 

dle nastavení, resp. způsobu využití 

internetového prohlížeče 
 

 

Co jsou soubory cookies? 

Cookie je malý textový soubor, který webová stránka umisťuje na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku vaší návštěvy tohoto webu. 

Umožňuje, aby si web zapamatoval vaše aktivity (jako např. login, jazyk, nastavení displeje a další) po předem definovanou dobu. To vám pak 

může zjednodušit vaše opětovné procházení webu, neboť nemusíte např. znovu vkládat přístupové údaje nebo nastavovat jazykové preference, 

…. Vzhledem k tomu, že díky cookies získávají vlastníci webů informace o vašich preferencích při prohlížení webových stránek, mohou vám např. 

prezentovat i relevantní reklamu, která odpovídá vašim potřebám. Cookies můžete ovládat sami, a to např. tím, že si potřebná nastavení práce 

s cookies provedete prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče, případně si cookies smažete.   
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▪ Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. 

 

▪ Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, mohou je však pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé: 
 

o WEDOS Internet, a.s., sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou 

Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností WEDOS Internet v souladu se zásadami 

ochrany osobních údajů, dostupnými na https://hosting.wedos.com/cldata/39/zasady-zpracovani-osobnich-

udaju.pdf 
 

o Miloslav Strunc, sídlem Střimelická 2503/22, 141 00, Praha 4 – Záběhlice, na základě Smlouvy o zpracování 

osobních údajů 
 

o Vybraní distributoři společnosti VÁGNER POOL s.r.o. kteří jsou uvedeni na těchto odkazech: 

http://www.vagnerpool.cz/web/cs/obsah/kontakty/bazenari-v-krajich-cr, nebo 

http://www.vagnerpool.cz/web/cs/obsah/kontakty/bazenari-ve-svete, nebo 

http://www.variopools.com/specialiste 
 

o Zpracování osobních údajů provádí jednotliví distributoři v souladu s Podmínkami registrace. 
 

o Osobní údaje mohou případně zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, 

které však v současné době společnost nevyužívá. 

 

▪ Vezměte na vědomí, že dle stávající legislativy máte právo: 
 

o vzít souhlas kdykoliv zpět. V případě souborů cookies je možné toto provést změnou nastavení 

internetového prohlížeče. 

Upozornění – v případě zakázání cookies nebude webová služba www.varioopools.com fungovat, 
 

o požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 
 

o požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,  
 

o požadovat po nás anonymizaci vašich osobních údajů zasláním žádosti na adresu info@variopools.com, 
 

o v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů se můžete obrátit na správce osobních údajů – 

společnost VÁGNER POOL s.r.o. nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

 

▪ Správce si vyhrazuje právo, jakkoliv a kdykoliv měnit a doplňovat tyto Podmínky a poučení o ochraně osobních dat 

v rámci platné legislativy. Aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách. 
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