
Zásady ochrany osobních údajů 
Úvod  
 
Společnosti Hitachi Power Tools velmi záleží na zajištění bezpečnosti osobních údajů na 
internetu. Chceme, aby naše internetové stránky byly užitečné a informativní a byly pro Vás 
prostředkem k získání informací o společnosti Hitachi Power Tools a o možnostech, jak vám 
můžeme být nápomocní. Prostřednictvím našich stránek nám tedy můžete poskytnout své 
osobní údaje. Toto prohlášení uvádí zásady ochrany osobních údajů společnosti Hitachi 
Power Tools platné pro naše internetové stránky a popisuje postupy, které dodržujeme, 
abychom respektovali soukromí návštěvníků těchto stránek a jejich údajů.  
 
Shromažďování informací  
 
Jestliže jste pouhým návštěvníkem našich internetových stránek, nemusíte společnosti Hitachi 
Power Tools poskytovat žádné své osobní údaje a společnost nebude shromažďovat žádné 
takové informace o Vaší osobě. Pokud však máte zájem, dozvědět se více informací o 
společnosti Hitachi Power Tools, včetně informací o našich službách, akcích nebo jiné 
informace, budete mít možnost poskytnout nám své údaje, abychom Vás mohli později 
kontaktovat. Požádáme Vás o sdělení základních kontaktních údajů, jako je Vaše jméno, 
název společnosti, pro kterou pracujete, název Vaší pracovní funkce, Vaše poštovní adresa, e-
mailová adresa a telefonní číslo. V souvislosti se shromažďováním těchto informací se 
společnost Hitachi Power Tools zříká jakékoli právní odpovědnosti prověřovat přesnost 
jakýchkoli osobních údajů, které nám poskytnete prostřednictvím našich internetových 
stránek. 
 
Můžeme si od Vás také vyžádat a následně zpracovat tyto údaje: 
(a) Můžeme Vás požádat o vyplnění průzkumů, které používáme pro účely zjišťování Vašich 
názorů, avšak své odpovědi na dotazy nám v takovém případě nemusíte poskytnout; 
(b) Můžeme shromažďovat podrobnosti o návštěvách našich internetových stránek, včetně 
(ale nejen) provozních údajů, údajů o lokaci, o počtu přihlášení na stránky a jiné údaje týkající 
se komunikace a prostředků, které využíváte; a 
(c) Jestliže nás kontaktujete, můžeme si Vaši korespondenci uchovat. 
 
Záměrem společnosti Hitachi Power Tools není shromažďovat jakékoli citlivé osobní 
informace. Jako citlivé osobní informace označujeme např.: údaje o rase nebo etnickém 
původu, politické názory, náboženské nebo jiné vyznání, údaje o členství v odborech, o 
fyzickém a duševním zdraví, sexuálním životě nebo o záznamech v trestním rejstříku. 
Žádáme Vás, abyste nám takovéto citlivé osobní údaje neposkytovali. 
 
Cookies 
 
Společnost Hitachi Power Tools může v některých částech svých internetových stránek 
používat „cookies“. Cookies našim stránkách umožňují ukládat informace ve Vašem 
internetovém prohlížeči a dávají mu identifikátor, který se používá jen pro naše stránky, aniž 
by mohl identifikovat Vás. Tato funkce sleduje navigaci v rámci internetových stránek a tak 
nám umožňuje přizpůsobovat služby podle zájmů uživatele a určovat, které části stránek jsou 
oblíbenější než ostatní. Vy máte možnost nastavit si ve svém internetovém prohlížeči, zda 
chcete přijmout soubor cookie. Jestliže nechcete přijmout soubor cookie z našich 



internetových stránek, můžete jednotlivé cookies zablokovat nebo jednoduše nepovolit žádné 
cookies. Pokud si nejste jistí, zda Váš prohlížeč tuto funkci umožňuje, nebo nevíte, jak ji začít 
používat, můžete se zeptat výrobce příslušného softwaru nebo svého poskytovatele internetu. 
Jestliže máte svůj internetový prohlížeč nastavený tak, aby byly blokovány všechny cookies 
(včetně základních), nemusíte mít přístup na naše internetové stránky v celém rozsahu nebo 
jen na některé jejich části. Pokud jste si ve svém prohlížeči nastavili, že nechcete cookies 
zakázat, náš systém Vám soubor cookie zašle, jakmile naše stránky navštívíte. 
 
Kromě základních cookies vyprší všechny soubory cookies po 1 roce. 
 
IP adresy 
 
Pro správu systému můžeme shromažďovat informace o Vašem počítači, včetně Vaší IP 
adresy (pokud je to možné), informací o operačním systému a druhu internetového prohlížeče. 
Jedná se o statistické údaje o prohlížení našich stránek uživateli a neumožňují identifikaci 
žádného jednotlivce. 
 
Použití informací 
 
Společnost Hitachi Power Tools bude Vaše osobní údaje používat pouze k tomu, aby Vás 
mohla kontaktovat z konkrétního důvodu, kvůli kterému jste tyto informace poskytli. Můžeme 
Vás kontaktovat například v případě, že odpovídáme na Vaši žádost poskytnout Vám 
informace o naší společnosti, o našich službách nebo nabídkách pracovních míst u společnosti 
Hitachi Power Tools. Jelikož na naše stránky přidáváme další funkce, můžete mít v budoucnu 
možnost poskytnout své informace k registraci do určitých částí stránek nebo pro to, abyste se 
mohli zúčastnit různých iniciativ, které budou probíhat on-line. V každém takovém případě 
použije společnost Hitachi Power Tools Vaše informace pouze k tomu účelu, k jakému jste je 
poskytli.  
 
Vaše údaje můžeme používat k tomu, abychom Vám poskytovali informace o zboží a 
službách, které by Vás mohly zajímat, a můžeme Vás ohledně nich kontaktovat poštou nebo 
telefonicky. Pokud jste nám k tomu dali svůj souhlas, případně jste-li naším stávajícím 
zákazníkem, můžeme Vás také kontaktovat elektronickými prostředky. Pokud jste naším 
stávajícím zákazníkem, můžeme Vás kontaktovat elektronicky bez vyžádání dalšího souhlasu 
a nabídnout Vám zboží a služby podobné těm, které byly předmětem Vaší předchozí 
objednávky. 
 
Pokud jste nám k tomu dali svůj souhlas, můžeme Vaše údaje sdílet také s vybranými třetími 
stranami, aby Vám mohly poskytovat informace o svých výrobcích a službách, které by Vás 
mohly zajímat.  
 
Vždy budete mít možnost stáhnout svůj souhlas s užíváním informací, které jste nám poskytli, 
nebo požádat o změnu svých údajů či jejich odstranění z našich záznamů – stačí nás jen 
kontaktovat na adrese ukinfo@hitachiPower Tools.com. Pokud se k takovým krokům 
rozhodnete, stále budete mít přístup na naše internetové stránky.  
 
Vyzrazování informací 
 
Společnost Hitachi Power Tools nebude Vaše osobní údaje prodávat ani pronajímat. 
Nebudeme shromažďovat či sesbírávat informace vedoucí k identifikaci osob pro třetí strany 



k jejich nevyžádané marketingové činnosti nebo iniciativám spotřebitelského marketingu.  
 
Osobní informace, které nám poskytnete, budeme sdílet pouze s našimi přidruženými 
společnostmi, obchodními partnery nebo poskytovateli služeb, jež jsou ve vztahu k naší 
společnosti třetími stranami, avšak jednají za naši společnost, a pouze pro účely jejich použití 
tak, jak je popsáno v těchto zásadách, pokud Vás konkrétně neinformujeme o případném 
sdílení takových informací s jinými stranami a nezískáme k tomu Váš souhlas nebo to 
budeme moci nebo nuceni udělat podle právních předpisů soudní pravomoci, která pro nás 
platí. Společnost Hitachi Power Tools se vynasnaží podniknout vhodné kroky k tomu, aby 
zaručila, že naše přidružené společnosti, naši obchodní partneři a poskytovatelé služeb (jak je 
uvedeno výše) adekvátně respektují důvěrný charakter Vašich osobních údajů a mají tyto 
informace zabezpečeny.  
 
Osobní údaje, které společnost Hitachi Power Tools získá, mohou být na globální úrovni 
předávány našim pobočkám, přidruženým společnostem, obchodním partnerům nebo 
poskytovatelům služeb (jak je uvedeno výše), jež působí v zemích se soudní pravomocí, 
v rámci které platí zákony nedostatečně chránící osobní údaje. Když k tomuto předání dojde, 
společnost Hitachi Power Tools se bude snažit zajistit, že se v takových případech budou 
uplatňovat zásady stanovené v tomto prohlášení.  
V nepravděpodobné situaci, kdy by došlo k prodeji společnosti Hitachi Power Tools nebo její 
jednotky či dceřinné společnosti, osobní informace získané prostřednictvím těchto 
internetových stránek, které byly poskytnuty společnosti Hitachi Power Tools, mohou být 
dány k dispozici kupujícímu nebo potenciálním kupujícím, aby tyto strany mohly jakoukoli 
takovou akvizici ohodnotit nebo řídit jakékoli části podnikání společnosti Hitachi Power 
Tools. 
 
Jediná další okolnost, která by nás přinutila k vyzrazení informací, které by umožnily 
identifikaci Vaší osoby, by byla ta, pokud bychom museli k tomuto kroku přistoupit dle 
zákona na základě soudního předvolání, povolení k domovní prohlídce, nařízení soudu nebo 
v případě jiného právního procesu. V takových případech se společnost Hitachi Power Tools 
v dobré víře vynasnaží poskytnout jen ty informace, které bude vyžadovat oficiální nařízení 
nebo žádost.  
 
Aktualizace a uchovávání informací 
 
Poskytnuté informace, které mohou vést k identifikaci Vaší osoby, budou uchovávány tak 
dlouho, dokud budou potřeba ke splnění účelu, ke kterému jste je poskytli nebo dokud 
nepožádáte o jejich vymazání. Společnost Hitachi Power Tools nepřebírá nikdy odpovědnost 
za ověřování přesnosti informací, které jste poskytli. Pokud nás informujete, že se Vaše údaje 
změnily, učiníme příslušné kroky, aby byly Vaše údaje aktuální.  
 
Zabezpečení 
 
Společnost Hitachi Power Tools má zavedené technologické a provozní funkce, aby ochránila 
informace umožňující identifikaci osob před ztrátou, zneužitím, pozměněním nebo zničením. 
K těmto informacím budou mít přístup pouze oprávnění pracovníci společnosti Hitachi Power 
Tools a jejích přidružených společností, její obchodní partneři nebo poskytovatelé služeb (jak 
je uvedeno výše). Tito pracovníci souhlasili s tím, že zachovají důvěrný charakter takových 
informací.  
 



Chtěli bychom Vás informovat o tom, že servery, na kterých provozujeme své internetové 
stránky, jsou umístěny ve Spojených státech. Jestliže nám zašlete své osobní údaje z jiné 
země než z USA, Vaše informace budou převedeny na naše servery ve Spojených státech, tj. 
do země, ve které nemusí být zajištěna stejná úroveň zabezpečení osobních údajů jako v zemi, 
ve které žijete.  
 
Přenos informací přes internet není bohužel vždy zcela bezpečný. Ačkoli učiníme vše, co je 
v našich silách, pro to, abychom Vaše osobní údaje ochránili, nemůžeme zaručit zabezpečení 
Vašich údajů přenášených na naše stránky; jakýkoli přenos je na Vaše vlastní nebezpečí. 
Jakmile Vaše informace obdržíme, budeme uplatňovat přísné postupy a bezpečností opatření, 
abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu k těmto informacím. 
 
Odkazy na internetové stránky třetích stran  
 
Na našich stránkách mohou být uvedeny odkazy na třetí strany. Společnost Hitachi Power 
Tools nepřebírá žádnou odpovědnost za postupy pro zacházení s informacemi na 
internetových stránkách, na které naše stránky odkazují. Když se pomocí odkazu dostanete na 
jiné internetové stránky, postupy společnosti Hitachi Power Tools pro zacházení s důvěrnými 
informacemi a podmínky tohoto prohlášení dále neplatí. Měli byste si vždy přečíst zásady pro 
ochranu osobních údajů a jejich zabezpečení uplatňované na jiných internetových stránkách, 
abyste se s nimi obeznámili a mohli se rozhodnout, zda na nich chcete informace 
umožňující identifikaci Vaší osoby poskytnout.  
 
Děti  
 
Společnost Hitachi Power Tools si uvědomuje, jak je důležité chránit v on-line prostředí 
soukromí dětí. Tyto internetové stránky nejsou záměrně cíleny na děti mladší 13 let. V rámci 
našich zásad nemáme v úmyslu shromažďovat nebo uchovávat informace o jakékoli osobě 
mladší 13 let.  
 
Změny tohoto prohlášení, jež se týká ochrany osobních údajů 
 
Společnost Hitachi Power Tools si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit toto prohlášení 
uvádějící zásady ochrany osobních údajů z jakéhokoli důvodu. Prosíme Vás, abyste 
pravidelně naše stránky navštěvovali a o případných změnách se informovali. Nic, co je 
uvedeno v tomto prohlášení, nemá být interpretováno jako krok, kterým vzniká smluvní vztah 
či dohoda mezi společností Hitachi Power Tools a jakýmkoli uživatelem těchto internetových 
stránek nebo osobou poskytující informace umožňující její identifikaci v jakékoli formě. 

 


