Ochrana soukromí
Zásady ochrany soukromí AMG Mining AG
Společnost AMG Mining AG je potěšena Vaší návštěvou na svých internetových stránkách a vaším zájmem o naši
společnost a naše produkty.
AMG Mining AG respektuje Vaše soukromí
Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních dat stejně jako bezpečnost veškerých obchodních dat
považujeme za důležité a zohledňujeme je ve svých obchodních procesech. Zpracováváme osobní údaje získané
při návštěvě našich webových stránek důvěrně a pouze v souladu s platnými právními předpisy. Ochrana soukromí
a bezpečnost informací jsou součástí naší firemní politiky. Webové stránky AMG Mining AG mohou obsahovat
odkazy na jiné webové stránky, na které se toto prohlášení nevztahuje.
Shromažďování a zpracování osobních údajů
Když navštívíte naše webové stránky, uložíme jméno Vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou
stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte a také datum a trvání Vaší návštěvy. AMG
Mining AG používá cookies a aktivní prvky (např. JavaScript), aby sledovala preference návštěvníků a
optimalizovala své webové stránky. V nastavení Vašeho prohlížeče můžete používání cookies odmítnout. Vezměte
prosím na vědomí, že následně však některé funkce internetových stránek nemusejí být dostupné. Další osobní
údaje budou uloženy pouze tehdy, pokud je uvedete například v rámci registrace, průzkumu, nebo pro uskutečnění
smlouvy.
Využití a předávání osobních údajů a účelové vázání
AMG Mining AG využije Vaše osobní údaje za účelem technické správy webových stránek, ke správě
zákaznických dat, anket týkajících se produktů a pro marketing a to pouze v nezbytné míře. Bez Vašeho souhlasu
neposkytneme data třetím stranám.
Bezpečnost
AMG Mining AG využívá bezpečnostní opatření, aby ochránila Vaše námi spravovaná data proti manipulaci, ztrátě,
zničení nebo proti přístupu neoprávněných osob a neoprávněnému zveřejnění. Naše bezpečnostní opatření jsou
neustále vylepšována v souladu s technologickým vývojem.
Možnost výběru
Chtěli bychom Vaše údaje využít také k tomu, abychom Vás informovali o našich výrobcích a službách a případně
se Vás dotazovali. Samozřejmě je účast na těchto aktivitách dobrovolná. Pokud s tímto nesouhlasíte, můžete nám
to kdykoliv sdělit, abychom mohli data odpovídajícím způsobem zablokovat. Další informace jsou k dispozici na
aktuálních místních webových stránkách.
Kontakt
Pro návrhy nebo stížnosti na zpracování Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte. Pokud budou i přes naši
snahu uloženy chybné informace, budou na Vaši žádost opraveny.
AMG Mining AG
Langheinrichstr. 1
D-94051 Hauzenberg
Telefon: +49 8586 609-0
Fax: +49 8586 609-111
E-Mail: info@gk-graphite.com

