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Zásady ochrany osobních údajů 

 
Shromažďujeme od vás informace při návštěvě webových stránek, při vyplnění kontaktního formuláře nebo 
při kliknutí na některý z odkazů, které se nacházejí na webových stránkách. Shromážděné informace mohou 
zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo. apod.  
 
Kromě toho jsou automaticky sbírány a zaznamenány informace z vašeho počítače, mobilního telefonu nebo 
tabletu. Jedná se zejména o IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a informace o navštívených webových 
stránkách.  
 
Použití informací  
 
Získané informace slouží zejména:  
 
● K reakci na vaše individuální potřeby,  
● poskytování personalizovaného obsahu a tvorbě reklamního sdělení,  
● zlepšení webových stránek,  
● ke zpracování statistik, průzkumu a propagaci,  
● ke kontaktování prostřednictvím e-mailu.  
 
Nastavení soukromí  
 
Vlastníky shromážděných informací jsou Reich Reality - Jana Reich (IČO: 70739099, Adresa sídla: Na 
Pankráci 332/14, 140 00, Praha 4 - Nusle ) a tvůrce webových stránek, společnost Anvenies s. r. o. (IČO: 
03311074, Adresa sídla: Bořivojova 878/35, 130 00, Praha 3 - Žižkov). Tyto dva subjekty jsou jedinými 
vlastníky shromážděných informací. Informace nebudou bez souhlasu z žádného důvodu prodávány, 
převáděny nebo poskytovány jakémukoliv dalšímu ekonomickému subjektu, s výjimkou případů, kdy je to 
nezbytně nutné ke splnění požadavku a / nebo transakce.  
 
Používáme cookies?  
 
Ano. Tyto soubory nám pomáhají zlepšovat přístup na naše webové stránky a identifikují opakované 
návštěvy. Použití cookie však není spojeno s osobními identifikačními údaji. Slouží zejména pro vytváření 
personalizovaného obsahu, např. podle navštívených webových stránek, k tvorbě tzv. remarketingových 
kampaní, apod.  
 
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo dalších zařízení (např. 
mobilní telefon a tablet). Nejsou pro tyto zařízení škodlivé a nemají nic společného s viry, např. trojský kůň.  
 
Souhlas  
 
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a soukromí. 
  
Používáním našeho webu rovněž souhlasíte s tím, že do vašeho zařízení budou uloženy soubory cookie. V 
případě, že se rozhodnete tyto soubory nepřijímat, tak nemůžeme zaručit optimální komfort při používání 
našeho webu. 
 


