Cookie Notice (Czech Translation)
Prohlášení k souborům cookie
Poslední aktualizace: 9. května 2018
V tomto prohlášení k souborům cookie vysvětlujeme, jak společnost Belden Inc. a její přidružené
a dceřiné společnosti a další značky, např.: Alpha Wire, GarrettCom, Hirschmann Automation and
Control, GmbH, Lumberg Automation, Poliron, Tofino Security, and West Penn Wire (dále souhrnně
„společnost Belden” nebo případně „my", „nás" a „naše") používají soubory cookie a podobné
technologie, aby vás mohly při návštěvě webů www.belden.com a dalších webů vlastněných společností
Belden (dále „weby") identifikovat. Najdete zde vysvětlení, co jsou tyto technologie a proč je používáme,
a také jak můžete jejich používání ovlivnit. Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů
najdete na webu Belden.com/about/privacy.
Co jsou soubory cookie?
Soubory cookie jsou malé datové soubory, které se při návštěvě webu ukládají do počítače nebo
mobilního zařízení. Provozovatelé webů je běžně používají, aby jejich web fungoval nebo aby fungoval
efektivněji a také aby z nich získávali informace pro různé analýzy a přehledy.
Proč používáme soubory cookie?
Používáme jak vlastní soubory cookie (vytvořené společností Belden), tak cizí soubory cookie (vytvořené
někým jiným), a to z několika důvodů. Některé soubory cookie jsou nezbytné z technických důvodů, aby
naše weby fungovaly. Takové soubory cookie označujeme jako základní nebo naprosto nezbytné. Díky
dalším souborům cookie můžeme například sledovat zájmy našich uživatelů a zaměřovat se na ně, aby
uživatelé měli z našich webů co největší prospěch. Prostřednictvím našich webů poskytují soubory cookie
také třetí osoby. Jejich soubory cookie slouží k zajištění funkčnosti a pro účely analýz, reklamy apod.
Podrobně je to popsáno níže.
Typy používaných souborů cookie a možnosti jejich nastavení
Konkrétní typy našich a cizích souborů cookie poskytovaných prostřednictvím našich webů a účel jejich
používání jsou popsány v následujících odstavcích.
Základní soubory cookie Základní soubory cookie jsou naprosto nezbytné pro poskytování služeb
prostřednictvím našich webů a pro využívání jejich funkcí, například přístupu do zabezpečených sekcí.
Protože jsou naprosto nezbytné, nelze jejich používání zakázat. Můžete je však blokovat nebo vymazat
změnou nastavení prohlížeče, jak je popsáno níže v podkapitole „Nastavení souborů cookie“.
Soubory cookie pro výkon a funkčnost webu Tyto soubory cookie slouží ke zvyšování výkonu
a funkčnosti našich webů, ale pro používání webů nejsou nezbytné. Některé funkce (např. videa) ale bez
nich nemusejí fungovat.
Soubory cookie pro analytické účely a přizpůsobení zákazníkům Tyto soubory cookie shromažďují
informace, které pak v souhrnné, anonymizované formě slouží k získání představy o tom, jak jsou naše
weby používány, nebo podle nich můžeme weby přizpůsobovat vašim preferencím. Tyto informace se
používají pouze pro statistické účely a nehodláme je využívat k osobní identifikaci uživatelů. Pokud jste
ale registrovaní uživatelé a přihlásíte se do svého účtu na tomto webu, můžeme tyto informace sloučit
s informacemi ze služeb webových analýz a ze souborů cookie a analyzovat podrobněji, jak náš web
používáte.
Reklamní soubory cookie Tyto soubory slouží k tomu, aby se vám zobrazovaly reklamy, které jsou pro
vás důležitější. Plní různé funkce, například brání tomu, aby se vám neustále nezobrazovala tatáž
reklama, starají se o to, aby se reklamy zadavatelů zobrazovaly správně, a v některých případech
i vybírají reklamy podle vašich zájmů.
Soubory cookie sociálních sítí Díky těmto souborům cookie můžete sdílet zajímavé stránky nebo obsah
na našich webech prostřednictvím webů sociálních sítí. Mohou být využívány i k reklamním účelům.
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Jak lze soubory cookie kontrolovat?
Máte právo soubory cookie kontrolovat a spravovat. Lze to udělat několika různými způsoby. Uvědomte si
prosím, že zablokování nebo odmítnutí souborů cookie může mít vliv na používání našich webů a do
některých jejich částí pak nemusíte mít plný přístup.
Ve většině webových prohlížečů si můžete zobrazit, jaké soubory cookie jsou ve vašem zařízení uložené,
a můžete je jednotlivě vymazat. Můžete také blokovat soubory cookie z určitého webu nebo zablokovat
úplně. Další informace, jak pomocí nastavení prohlížeče blokovat nebo filtrovat soubory cookie, naleznete
na webu www.aboutcookies.org nebo www.cookiecentral.com/faq. Většina reklamních sítí navíc nabízí
možnost odhlásit se z odběru cílené reklamy. Další informace najdete na webu
http://www.aboutads.info/choices/ nebo http://www.youronlinechoices.com.
Na našich webech používáme také službu Google Analytics, oblíbenou webovou analytickou službu
nabízenou společností Google. Pokud nechcete, aby služba Google Analytics shromažďovala
anonymizované údaje o vašich aktivitách na našich webech, můžete službu zakázat kliknutím na tento
odkaz: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
A co další technologie sledování, např. webové majáky?
Možností, jak identifikovat nebo sledovat návštěvníky webu, je víc. Kromě souborů cookie můžeme
využívat další podobné technologie, např. tzv. webové majáky (sledovací pixely nebo prázdné obrázky
GIF). Jsou to miniaturní grafické soubory obsahující jedinečný identifikátor, podle kterého poznáme, že
někdo navštívil náš web nebo otevřel e-mail, který jsme mu poslali. Můžeme tak například monitorovat
typický provoz uživatelů přecházejících z jedné stránky našich webů na jinou, dodávat soubory cookie
nebo s nimi komunikovat, dozvědět se, zda na naše weby přicházíte z online reklamy na webu nějaké
třetí strany, zlepšovat výkonnost webu nebo měřit úspěšnost e-mailových marketingových kampaní. Tyto
technologie se často spoléhají právě na soubory cookie, aby fungovaly správně, takže odmítnutí souborů
cookie má nepříznivý vliv na jejich funkčnost.
Používáte soubory cookie technologie Flash neboli tzv. místní sdílené objekty?
Na našich webech můžeme používat také soubory cookie technologie Flash (nebo také místní sdílené
objekty). Mimo jiné slouží ke shromažďování a uchovávání informací o využívání našich služeb,
k zabraňování podvodům a k dalším provozním účelům našich webů.
Pokud nechcete, aby se tyto soubory cookie ukládaly do vašeho počítače, stačí upravit nastavení Flash
přehrávače a zablokovat ukládání těchto souborů pomocí nástrojů v panelu Nastavení ukládání webu .
Používání souborů cookie technologie Flash můžete upravovat také v panelu Globální nastavení
ukládání. Postupujte podle pokynů (najdete tam např. pokyny, jak vymazat stávající soubory cookie
technologie Flash (na webu společnosti Adobe jsou označovány jako „informace“), jak zabránit, aby se
ukládaly do vašeho počítače bez vašeho souhlasu nebo jak blokovat soubory cookie neposkytované
provozovatelem webu, na němž se právě nacházíte (funguje ve Flash přehrávači od verze 8 včetně).
Omezení souborů cookie ve Flash přehrávači může snížit nebo omezit funkčnost některých aplikací Flash
včetně aplikací, které používáte v souvislosti s našimi službami nebo online obsahem.
Používáte cílenou reklamu?
Třetí strany mohou do vašeho počítače nebo mobilního zařízení ukládat soubory cookie a podle nich vám
pak na našich webech zobrazovat reklamu. Tyto společnosti mohou používat informace o vašich
návštěvách na těchto a dalších webech k zobrazování příslušné reklamy na zboží a služby, které by vás
mohly zajímat. Mohou také využívat technologie, které slouží k měření účinnosti reklam. Toho lze
dosáhnout používáním souborů cookie nebo webových majáků, které shromažďují informace o vašich
návštěvách tohoto a dalších webů, podle nichž vám pak mohou být zobrazovány relevantní reklamy na
zboží a služby, jež by vás mohly zajímat. Z informací, které takto získáváme, nemůžeme nijak zjistit vaše
jméno, kontaktní údaje ani žádné jiné osobní údaje, pokud nám je sami nesdělíte.
Jak často aktualizujete toto prohlášení k souborům cookie?
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Toto prohlášení můžeme v budoucnu aktualizovat, abychom například zohlednili změny v používaných
souborech cookie, z jiných provozních důvodů, nebo abychom dodrželi platné právní předpisy
a požadavky kontrolních úřadů. Proto doporučujeme pravidelně navštěvovat stránku s prohlášením
k souborům cookie, abyste měli vždy aktuální informace o našem používání souborů cookie
a souvisejících technologií. Poslední aktualizaci poznáte podle kalendářního data uvedeného nahoře.
Kde můžu získat další informace?
Máte-li jakékoli dotazy ohledně používání souborů cookie nebo jiných technologií, pošlete nám e-mail na
adresu Belden.Privacy@Belden.com.
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