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Invents.ch AG (následně nazývána invents) jako 
provozovatel databáze reg.gigathlon.com a webové stránky 
gigathlon.com klade důraz na ochranu soukromé sféry všech 
účastníků. Věnujte, prosím, pozornost prohlášení o ochraně 
osobních dat. 

1. Rozsah platnosti 
Ochrana osobních dat  platí pro webové stránky 
www.gigathlon.com. Není zaručeno, že bude dodržena 
ochrana osobních dat při přesměrování na stránky třetích 
stran, na které je na stránkách odkazováno. 

2. Základní pravidla 
Stránku můžete používat, aniž byste museli poskytnout 
údaje o Vaší osobě. Při její návštěvě může invents evidovat 
pouze neosobní uživatelská data. V takzvaných logovacích 
souborech může být zaznamenána IP adresa Vašeho 
počítače nebo sítě, naposledy navštívená stránka, použitý 
internetový prohlížeč, datum, čas a stažený soubor. Data jsou 
zaznamenávána za účelem zjišťování chování uživatele              
a slouží pouze k optimalizaci naší nabídky. Z těchto dat nelze 
zpětně dohledat identitu Vaší osoby. 

3. Uvedení a použití osobních dat 
Některé nabídky na stránce můžete využít pouze, pokud 
poskytnete osobní údaje. Pro některé nabídky stačí 
poskytnutí e-mailové adresy (např. Newsletter), pro jiné 
služby po Vás požadujeme zadání jména / příjmení, adresy, 
telefonního čísla a e-mailové adresy. Invents jako firma, která 
přijímá peníze, je povinna z právních důvodů dokumentovat 
přehledně veškeré transakce po dobu danou zákonem.                
S Vašimi osobními údaji zacházíme podle platného 
švýcarského zákona o ochraně dat. To znamená, že se invents 
zavazuje, že bude používat osobní údaje svědomitě a pouze 
k oznámeným účelům. Invents má právo používat PSČ,               
e-mailovou adresu a mobilní číslo pro zasílání informací               
o akcích, produktech, službách nebo dalších nabídkách. Máte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kdykoliv možnost nám svěřená osobní data upravit nebo 
omezit jejich použití tím, že nám to sdělíte e-mailem nebo 
poštou.  

4. Identifikace návštěvníků 
Příležitostně můžou být uloženy na Vašem počítači 
informace, pomocí kterých se můžete identifikovat. 
Takovéto informace se nazývají «Cookies». Tyto textové 
soubory uložené na Vašem pevném disku počítače 
neobsahují žádná osobní data, ulehčují Vám ale používání 
našich internetových stránek: Díky Cookies Vám můžeme 
poskytovat požadovaný obsah přizpůsobený Vaší osobě, 
aniž byste se museli pokaždé znovu přihlásit. Můžete si Váš 
prohlížeč nakonfigurovat tak, že před uložením každého 
Cookie se Vám zobrazí varování na obrazovce. Nebo můžete 
Cokies zásadně zamítnout. Určité služby pak nemůžou být         
v tomto případě používány. 

5. Bezpečnost 
Poskytnutí osobních údajů přes internet je spojeno s riziky         
a žádný technologický systém není zcela bezpečný proti 
nekalým machinacím nebo sabotáži. Invents se snaží                       
v přiměřeném rozsahu učinit opatření proti neoprávněnému 
přístupu k Vašim osobním údajům, jakož i zamezit 
neoprávněnému použití či padělání těchto dat                                       
a  minimalizovat odpovídající rizika. 

6. Úpravy 
Vzhledem k vývoji internetových technologií zdokonaluje 
invents neustále svou Online nabídku. Zároveň 
kontrolujeme, zda jsou nutné změny či dodatky v prohlášení 
o ochraně osobních dat. Invents může kdykoliv – také bez 
ohlášení – tato pravidla nebo obsah webové stránky 
přizpůsobit nebo přístup na stránku změnit, případně 
zablokovat. Případné úpravy uveřejňujeme na webové 
stránce www.gigathlon.com. 

Zu ̈rich, 12. února 2016 


