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Účinné od 3. prosince 2018
Společnost Wabtec a její přidružené společnosti (dále společně jen jako „společnost Wabtec“)
respektují soukromí osob a cení si důvěry svých zákazníků, obchodních partnerů a ostatních.
Společnost Wabtec je odhodlána dodržovat při svých obchodních postupech ty nejvyšší etické
standardy. V souladu s tím společnost Wabtec dodržuje přísná opatření související se
shromažďováním, používáním a sdělováním osobních údajů v souladu se zákony zemí, ve
kterých společnost Wabtec podniká.
Tyto zásady upravující soubory cookies (dále jen jako „zásady“) se týkají této webové stránky
a jakékoli webové stránky, která obsahuje odkaz nebo zmínku o těchto zásadách (dále jen jako
„stránka“ nebo „stránky“), a popisuje, co jsou soubory cookies a jaké typy souborů cookies
umisťujeme do vašeho zařízení, když stránku navštěvujete, a jak je používáme.
Tyto zásady se nezabývají shromažďováním, používáním a sdělováním vašich osobních údajů
společností Wabtec obecně. Pokud chcete zjistit další informace o tom, jak společnost Wabtec
nakládá s vašimi osobními údaji, projděte si, prosím, naše zásady ochrany osobních údajů.
Co jsou soubory cookies?
Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou zasílány do vašeho webového prohlížeče
nebo na pevný disk vašeho počítače nebo ke kterým je zde přistupováno. Soubor cookie obvykle
obsahuje název domény (internetového umístění), ze kterého soubor cookie pochází, dobu
„životnosti“ souboru cookie (tedy dobu jeho platnosti) a náhodně generované jedinečné číslo
nebo podobný identifikátor. Soubor cookie může také obsahovat informaci o vašem počítači,
jako je například nastavení, historie prohlížení a činnosti provedené během využívání našich
služeb.
Proč soubory cookies používáme
Soubory cookies nám pomáhají vylepšovat naši stránku a váš zážitek na ní tím, že tento zážitek
přizpůsobují, pomáhají nám analyzovat používání, technické ukazatele a ukazatele související
s prohlížením, stejně jako odhalovat podvody a předcházet jim.
Různé typy souborů cookies, které používáme
Vlastní soubory cookies a soubory cookies třetích stran
Vlastní soubory cookies a soubory cookies třetích stan jsou různé typy souborů cookies:

•

•

Vlastní soubory cookies umisťuje do vašeho zařízení přímo společnost Wabtec. Vlastní soubory
cookies využíváme například pro účely přizpůsobení stránky vašemu zařízení nebo jazykovým
předvolbám a pro účely bezpečného používání stránky.
Soubory cookies třetích stran umisťují do vašeho zařízení obchodní partneři a poskytovatelé
služeb z řad třetích stran. Soubory cookies třetích stran například používáme po analýzu
návštěvníků naší stránky.
Relační a trvalé soubory cookies
Relační soubory cookies a trvalé soubory cookies jsou také různé typy souborů cookies.

•

•

Relační soubory cookies trvají pouze od chvíle, kdy jsou umístěny do vašeho prohlížeče, do
chvíle, kdy svůj prohlížeč zavřete. Relační soubory cookies používáme k celé řadě účelů, včetně
toho, abychom se o vašem používání naší stránky během jedné relace prohlížeče dozvěděli více
a abychom vám mohli pomoci naši stránku používat efektivněji.
Trvalé soubory cookies mají delší životnost a nejsou odstraněny automaticky poté, co zavřete
svůj webový prohlížeč. Tyto typy souborů cookies se v prvé řadě používají pro analytické účely.
Jak soubory cookies používáme
Soubory cookies používáme za účelem poskytování, zabezpečení a zlepšení stránky, a to včetně
toho, abychom vám váš zážitek více přizpůsobili a poznali vás, když stránku navštívíte.
K těmto účelům můžeme také propojit informace ze souborů cookies s ostatními osobními údaji,
které o vás máme. Když stránku navštívíte, mohou být na vašem zařízení nastaveny soubory
cookies. Soubory cookies, stejně jako všechny technologie, mohou být rychle nahrazeny
bezpečnějšími a efektivnějšími soubory cookies. Pokud se chcete něco dozvědět
o shromažďovaných souborech cookies, klikněte na tlačítko Možnosti v banneru souborů
cookies, které se nachází v horní části webové stránky, a poté vyberte možnost „Podrobné
informace a možnosti týkající se námi shromažďovaných údajů“.
Vaše možnosti ohledně souborů cookies
Své možnosti ohledně souborů cookies můžete uplatnit s využitím několika způsobů. Pamatujte,
prosím, že změny, které provedete v nastavení souborů cookies, mohou zabránit v zamýšleném
fungování celé naší stránky nebo její části.
Nástroje v rámci těchto zásad upravujících soubory cookies
Své nastavení souborů cookies můžete provést a změnit kdykoli, když navštívíte webovou
stránku, výběrem nástroje v banneru Souhlas se soubory cookies, který se nachází v horní
části obrazovky. Můžete kliknout na příslušné odkazy pro odmítnutí, které jsou součástí těchto
zásad upravujících soubory cookies. Pokud jste vyjádřili svůj souhlas s těmito zásadami, ale
přejete si ho odvolat, klikněte vpravo dole na webové stránce na odkaz „Nastavení reklam“
a poté klikněte na tlačítko „Odvolat souhlas“.
Nastavení v rámci prohlížeče a zařízení

Většina webových prohlížečů nabízí možnost nastavení, která uživatelům umožňuje kontrolu
a odmítnutí souborů cookies nebo uživatele upozorní v případě umístění souboru cookie do
počítače. Postup správy souborů cookies se mírně liší u každého internetového prohlížeče, proto
si, prosím, projděte konkrétní kroky v nabídce „Nápověda“ svého webového prohlížeče. Protože
jsou soubory cookies specifické pro daný prohlížeč, bude pravděpodobně nutné spravovat vaše
nastavení souborů cookies na všech webových prohlížečích, které používáte.
Můžete mít také možnost odmítnout identifikátory zařízení zapnutím příslušného nastavení ve
svém mobilním zařízení (v závislosti na dostupnosti). Postup správy identifikátorů zařízení se
mírně liší u každého zařízení, proto si, prosím, projděte konkrétní kroky v dokumentaci
s informacemi o používání vašeho zařízení.
Google™ Cookies
Využíváme Google Analytics, což je služba společnosti Google, která využívá soubory cookies
a ostatní technologie shromažďování informací o vašem používání stránky a služeb za účelem
vypracování zpráv o trendech webových stránek.
Službu Google Analytics můžete odmítnout, pokud navštívíte
stránku www.google.com/settings/ads nebo pokud si stáhnete rozšíření pro odmítnutí souborů
Google Analytics do svého webového prohlížeče na
stránce https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Aktualizace těchto zásad
Vyhrazujeme si právo tyto zásady upravující soubory cookies v případě potřeby změnit,
abychom v nich zakotvili změny našich stránek nebo abychom je přizpůsobili změnám našich
zákonných a/nebo regulačních povinností. Revidovanou verzi zveřejníme na stránce včetně data
aktualizace. Pokud budete i nadále používat naše stránky třicet dní po nabytí účinnosti takových
revizí, bude se mít za to, že přijímáte a souhlasíte s těmito revizemi a přejete si jimi být vázáni.
Kontakt
Pokud máte jakékoli dotazy nebo byste se chtěli zeptat na postupy společnosti Wabtec v oblasti
souborů cookies a na tyto zásady, obraťte se na nás, prosím, na adrese:
Wabtec Corporation
Attn: Privacy Officer
Adresa: 1001 Air Brake Avenue
Wilmerding, PA 15148 – USA
Telefon: +1 412-825-1000
E-mail:

