PRO ZÍSKÁNÍ DALŠÍCH INFORMACÍ OHLEDNĚ POLITIKY OCHRANY SOUKROMÍ
SKUPINY METSÄ SI PROSÍM PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.
Veškeré osobní údaje, které poskytujete společnostem patřícím do Skupiny Metsä (dále jen společně
„Skupina Metsä“) prostřednictvím webové stránky Skupiny Metsä jsou chráněny v souladu s touto
Politikou ochrany soukromí.
Vaše soukromí je pro Skupinu Metsä důležité. Tato Politika ochrany soukromí uvádí praxi při ochraně
soukromí na webových stránkách Skupiny Metsä s uvedením druhu údajů, které jsou shromažďovány
a sledovány, jakým způsobem jsou údaje využívány a komu jsou údaje poskytovány.
Tato Politika ochrany soukromí se vztahuje na tuto stránku a jiné stránky Skupiny Metsä na globální
internetové síti. Při návštěvě stránky si prosím přečtěte Politiku ochrany soukromí. Pokud nesouhlasíte
s ustanoveními Politiky ochrany soukromí, pak tuto stránku nevyužívejte.
Přístupem a využíváním této stránky souhlasíte s ustanoveními této Politiky ochrany soukromí.
Osobní identifikační údaje
Obecně můžete Skupinu Metsä navštívit na internetu bez nutnosti informovat nás, kdo jste a bez
poskytnutí jakýchkoliv Vašich osobních údajů. V některých případech však můžeme my nebo naši
partneři potřebovat Vaše osobní údaje.
Osobní údaje
Nezbytné může být vyžádání osobních údajů jako např. Vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, číslo
telefonu, referenční číslo, společnost nebo organizace, kterou zastupujete. Tyto údaje jsou obvykle
požadované v rámci online formulářů a my tyto údaje využíváme za účelem poskytnutí odpovědi na
Vaše žádosti a návrhy, a za účelem Vašeho kontaktování prostřednictvím pošty, elektronické pošty
nebo telefonicky za účelem předání informací týkajících se nových výrobků, služeb či akcí, které Vám
můžeme nabídnout. V případě podání objednávky na výrobek, žádosti o službu či softwarový
program, nebo zaslání nějakého obsahu na tuto stránku Vás můžeme potřebovat kontaktovat za účelem
získání dalších údajů požadovaných pro zpracování nebo realizaci Vaší objednávky a/nebo žádosti.
Nicméně pokud to nebude nutné na základě příslušných právních předpisů, tyto údaje nebudeme
poskytovat žádným třetím osobám bez Vašeho souhlasu, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné ke
zpracování Vaší objednávky. V případě, že nám poskytnete osobní údaje jiné osoby, jako např.
manžel/manželka či spolupracovník, předpokládáme, že k tomuto máte jejich souhlas.
Neosobní informace
Kromě osobních údajů, které nám můžete poskytnout, tato stránka může využívat technologii, která
nám umožňuje shromažďování určitých technických informací.
Aktivita na stránkách Skupiny Metsä může být zaznamenávána. Zjištění, jakým způsobem a kdy
návštěvníci využívají webové stránky, nám může pomoci při neustálém zdokonalování našich
webových stránek. Účelem zaznamenávání je shromažďování základních informací týkajících se
využívání webových stránek Skupiny Metsä, jako např.:
-

počet využití portálu
které části portálu jsou využívány a které ne
kdy byla webová stránka využívána
zeměpisné údaje uživatele
použitá informační technologie
chyby v běžném fungování
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Osobní údaje uživatele (jméno či příjmení, adresa, datum narození apod.) nejsou shromažďovány
automaticky bez Vašeho souhlasu.
Soubory cookie
Na našich webových stránkách můžeme využívat soubory cookie. Více informací na téma souborů
cookie najdete zde.
Vámi poskytnuté informace
Skupina Metsä od Vás nepožaduje a nepřipouští zasílání jakýchkoliv důvěrných nebo vyhrazených
informací prostřednictvím webových stránek Skupiny Metsä. Souhlasíte s tím, aby veškeré informace
nebo materiály, který Vy nebo osoby jednající Vašim jménem poskytují Skupině Metsä, nebyly
považovány za důvěrné nebo vyhrazené. Poskytnutím takových informací nebo materiálů Skupině
Metsä dáváte Skupině Metsä neomezenou, neodvolatelnou, celosvětovou, bezúplatnou licenci na
využívání, rozmnožování, zobrazování, sdělování veřejnosti, předávání nebo distribuci takových
informací či materiálu a také, kromě toho souhlasíte s tím, aby Skupina Metsä volně využívala
jakékoliv nápady, koncepty a know-how, které jste Vy nebo osoby jednající Vašim jménem poskytly
Skupině Metsä. Kromě toho uznáváte, že nejste oprávněni a zaručujete, že nebudete dodávat Skupině
Metsä jakékoliv informace nebo materiály hanlivé, zastrašující, obscénní, zneužívající povahy či nebo
informace a materiály, které jsou jiným způsobem v rozporu se zákonem nebo obsahující vyhrazené
materiály jiné osoby.
Využití shromážděných informací
Informace o doménách, které shromažďujeme, nejsou využívány pro osobní identifikaci. Zájmem
Skupiny Metsä je zjistit počet návštěv, průměrnou dobu strávenou na stránkách, prohlížené stránky,
apod. Takové informace můžeme využívat za účelem měření využívání našich stránek a
zdokonalování jejich obsahu.
V případě, že od Vás budou získány jiné údaje, jako např. Vaše jméno nebo příjmení a e-mailová
adresa, Skupina Metsä obecně podnikne veškeré možné kroky mající za účel informovat Vás o
způsobu využití těchto osobních údajů, a to v okamžiku jejich získání. Obvykle využíváme osobní
údaje, které jste poskytli, výhradně za účelem odpovědi na Vaše dotazy nebo za účelem zpracování
Vaší žádosti. Tyto údaje mohou být poskytnuty jiným subjektům Skupiny Metsä.
Osobní údaje, které jste nám poskytli, můžeme předávat jiným společnostem, které Skupina Metsä
využívá k poskytování služeb pro naši Skupinu. Tyto společnosti, naši subdodavatelé, jsou smluvně
vázáni k využívání osobních údajů, které jim poskytujeme za účelem realizace služeb, pouze za
účelem poskytování služeb, pro poskytování kterých tyto společnosti využíváme. Vaše osobní údaje
nepředáváme ani nepronajímáme jakýmkoliv třetím osobám za účelem jejich využití pro marketingové
účely.
Vaše osobní údaje poskytujeme v případě, že od Vás obdržíme pokyn, abychom takový úkon provedli,
nebo v případě, že jsme k tomu povinni na základě právních předpisů nebo jiných právně významných
výjimečných okolností.
Také Vás můžeme kontaktovat v rámci zkoumání úrovně spokojenosti zákazníků nebo pro potřeby
marketingových průzkumů.
Realizace Vaší žádosti o transakce:
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V případě, že si u Skupiny Metsä objednáte něco ze stránek Skupiny Metsä, například produkt, službu
nebo softwarový program, zavolání zpět či určité marketingové materiály, využijeme údaje, které nám
poskytnete, pro potřeby realizace objednávky. Za účelem pomoci při realizaci výše uvedeného
můžeme údaje poskytnout straně, která poskytuje předmětné služby pro Skupinu Metsä.
Marketingové využití:
Údaje, které předáváte Skupině Metsä nebo některé z webových stránek Skupiny Metsä, mohou být
Skupinou Metsä a vybranými třetími osobami využity také pro marketingové účely. Avšak
poskytujeme Vám možnost výběru, zda Vaše údaje mohou být takovým způsobem využity.
Lidské zdroje:
V souvislosti se žádostmi o pracovní příležitost či dotazy týkající se pracovní příležitosti, nezávisle na
tom, zda jsou inzerovány na stránkách Skupiny Metsä nebo jinde, nám můžete poskytnout Vaše údaje,
např. v rámci popisu profesní kariéry či životopisu. Takové údaje můžeme využívat v rámci Skupiny
Metsä a její ovládaných subjektů pro potřeby posouzení možnosti přijetí do zaměstnání nebo Vašeho
dotazu. Kromě případů, kdy nám bude sděleno, abychom tak nečinili, Skupina Metsä tyto údaje
uchovává pro potřeby jejich využití v budoucnosti.
Využití subdodavatelů:
V některých případech Skupina Metsä pro potřeby shromažďování, použití, rozboru nebo jiného
zpracování údajů její jménem využívá subdodavatele. Praxí Skupiny Metsä je zavázání takových
subdodavatelů k nakládání s údaji v souladu s politikou Skupiny Metsä.
Ostatní oznámení na webových stránkách Skupiny Metsä:
V některých případech určité webové stránky Skupiny Metsä mohou obsahovat oznámení týkající se
jejich využití a praxi týkající se osobních údajů, které jsou pro tyto stránky využívány.
Nakládání s Vašimi údaji a zpětná vazba
Správcem Vašich údajů je společnost patřící do Skupiny Metsä, které patří předmětná webová stránka
(METSÄ TISSUE CORPORATION, sídlo centrály je Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo, Finsko).
Identifikační a kontaktní údaje správce údajů jdou uvedeny v obchodních podmínkách vztahujících se
k produktu či službě, kterou objednáváte prostřednictvím webové stránky.
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se této Politiky ochrany soukromí prosím využijte formulář
pro zpětnou vazbu, které je dostupný zde. Děkujeme za Vaše dotazy a připomínky týkající se naší
Politiky ochrany soukromí.
Prosím využijte stejný formulář pro zpětnou vazbu za účelem našeho kontaktování v případě
jakýchkoliv dotazů ohledně toho, jakým způsobem Skupina Metsä nakládá s Vašimi údaji. V případě,
že máte v úmyslu prohlédnout si nebo aktualizovat údaje, které jste poskytli prostřednictvím webové
stránky Skupiny Metsä nebo jste zjistili, že tyto údaje nejsou pravdivé a chtěli byste, abychom je
opravili, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře pro zpětnou vazbu.
Globální dosah
Skupina Metsä je globální organizací se subjekty, obchodními procesy, strukturami řízení a
technickými systémy, které překračují hranice.
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Naše Politika ochrany soukromí byla vypracována za účelem zajištění ochrany Vašich osobních údajů
na celém světě.
Osobní údaje můžeme předávat v rámci Skupiny Metsä a předávat je do států, ve kterých působíme.
Některé země mohou poskytovat omezenější právní ochranu Vašich údajů. V takových zemích
Skupina Metsä nadále nakládá s Vašimi údaji způsobem popsaným v tomto dokumentu.
Odkazy na jiné stránky
Webové stránky Skupiny Metsä mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Skupina Metsä
nenese odpovědnost za praktiky při ochraně soukromí či za obsah takových jiných webových stránek.
Změny politiky soukromí
Jsme oprávněni provádět změny této Politiky ochrany soukromí, nebo změny, modifikace či zrušit
přístup k webovým stránkám Skupiny Metsä nebo změny obsahu takových stránek v kterémkoliv
okamžiku nebo bez oznámení.
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