
Právní upozornění

Duševní vlastnictví

Veškeré materiály na webových stránkách jsou duševním vlastnictvím společnosti 

Bohemia Pharmaceuticals s.r.o. Tyto materiály se smí kopírovat a rozmnožovat 

pouze v rozsahu nezbytném k zobrazení online. Nehledě na výše uvedené 

můžete celé webové stránky vytisknout pro vlastní potřebu. Občas vám můžeme 

dát příležitost, abyste si z těchto webových stránek stáhli tapetu, spořič obrazovky 

a další nástroje.

Vytvoření odkazu na webové stránky

Pokud chcete uvést odkaz na webové stránky, musíte použít adresu domovské 
stránky.

Správnost informací na těchto webových stránkách

Informace na těchto webových stránkách jsou určeny pro zákazníky společnosti 

Bohemia Pharmaceuticals v České Republice a nemusí být použitelné v jiných 

zemích. Vynaložíme přiměřené úsilí k zajištění, aby byl obsah těchto webových 

stránek správný a aktuální, ale nepřebíráme odpovědnost za jakékoli nároky nebo 

škody vyplývající ze spoléhání se na obsah těchto webových stránek. 

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit specifikaci produktu.

Co děláme s informacemi, které nám poskytujete

Společnost Bohemia Pharmaceuticals s.r.o. pečuje o vaše soukromí. Nebude 

shromažďovat žádné osobní identifikační údaje (vaše jméno, adresu, telefonní 

číslo nebo e-mailovou adresu, tj. „osobní údaje“), pokud nám je neposkytnete 

dobrovolně. Pokud nechcete, abychom měli vaše osobní údaje, nesdělujte je.

Bohemia Pharmaceuticals nebude zpracovávat a poskytovat vaše osobní údaje 

třetím stranám k nezávislému použití bez vašeho předchozího souhlasu. 

Společnost Bohemia Pharmaceuticals chce využít vaše informace k tomu, aby vás 

mohla informovat o nových produktech, službách, speciálních nabídkách a měřit a 

zlepšovat svoje služby. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty pouze pro tyto 

účely společnostem přidruženým ke společnosti Bohemia Pharmaceuticals, 

maloobchodníkům a poskytovatelům služeb, kteří se podílejí na zpracování a 

uchovávání vašich osobních údajů. Pokud si to nepřejete, kontaktujte nás prosím 

na níže uvedené adrese. Některé z těchto společností mohou být umístěny mimo 

Evropskou unii, ale budou smluvně zavázány k uchovávání vašich osobních údajů 

v tajnosti. Pokud si nepřejete dostávat další informace, zaškrtněte prosím před 
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odesláním svých osobních údajů příslušnou kolonku ve spodní části formulářů na 

webové stránce.

Elektronická komunikace

Abychom vám mohli zasílat informace podle vašich požadavků a zájmů, je do 

obsahu našich e-mailů vložena „proklikávací URL adresa“, která nám umožňuje 

sledovat a shromažďovat informace jako například, zda jste otevřeli e-mail a na 

které odkazy v e-mailu jste klikli.

Shromážděné údaje nám pomáhají určit vaše zájmy a vyhnout se zasílání 

zbytečných zpráv našim zákazníkům.

Pokud si nepřejete dostávat žádná další sdělení, nebo chcete být odstraněn/a 

z našeho seznamu, použijte prosím odkaz pro odhlášení, který bude k 

dispozici v každém elektronickém zpravodaji, který od nás dostanete.

K odstranění těchto informací z našich stávajících souborů vynaložíme přiměřené 
úsilí.

Propagační činnost

Pokud se zúčastníte soutěže, sázky nebo jakékoliv jiné formy propagace, 

pak můžeme použít vámi poskytnuté osobní údaje k realizaci těchto 

programů.

Odkazy na externí webové stránky

Naše webové stránky mohou také obsahovat odkazy na jiné webové stránky 

společnosti Bohemia Pharmaceuticals nebo na webové stránky našich prodejců, 

autorizovaných servisů, dalších přidružených společností nebo na webové stránky 

sociálních médií. Kliknete-li na takový odkaz na některé z těchto webových 

stránek, uvědomte si prosím, že tyto stránky mají své vlastní zásady ochrany 

osobních údajů a my za tyto stránky neneseme žádnou odpovědnost. Než těmto 

webovým stránkám poskytnete svoje osobní údaje, ověřte si prosím jejich zásady 

ochrany osobních údajů.

Shromažďování a používání informací

Informace, které automaticky shromažďujeme a ukládáme v protokolových 

souborech ve vašem počítači, obsahují vaši IP adresu (adresu internetového 

protokolu), typ prohlížeče a jazykové nastavení, operační systém, poskytovatele 

internetových služeb (ISP) a datumové/časové razítko.

Tyto informace používáme k účinné správě našich stránek, abychom se 
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dozvěděli více o chování návštěvníků našich webových stránek a mohli 

analyzovat trendy a shromažďovat demografické údaje o našich uživatelích 

jako celku. Shromážděné informace mohou být použity v našich 

marketingových a reklamních službách a sděleních.

Pokud spolu s osobními údaji použijeme neosobní informace, bude s těmito 

informacemi zacházeno jako s osobními údaji tak dlouho, jak dlouho budou 

používány společně s osobními údaji.

Použití cookies

Webové stránky, e-mailové zprávy, online služby, reklamy a interaktivní aplikace 

společnosti Bohemia Pharmaceuticals mohou používat „cookies“ a další 

technologie, jako jsou webové majáky a pixelové značky.

„Cookie“ je řetězec pouze textových informací, které z našeho webového serveru 

posíláme do souboru cookie prohlížeče na pevném disku vašeho počítače. Ten 

umožňuje našim webovým stránkám zapamatovat si po navázání spojení mezi 

webovým serverem a webovým prohlížečem, kdo jste. Hlavním účelem cookie je 

identifikovat uživatele a umožnit našemu webovému serveru poskytnout vám 

webové stránky upravené podle potřeb uživatele pro osobnější zážitek z návštěvy 

webových stránek společnosti Bohemia Pharmaceuticals a lepší reakci na vaše 

individuální potřeby.

Také partneři společnosti Bohemia Pharmaceuticals používají cookies a další 

technologie k zapamatování vašich osobních informací, které poskytujete při 

používání našich webových stránek, aplikací a online služeb. Jedná se například o 

informace, které jste dříve poskytli na webovém formuláři.

Tyto webové stránky používají dva druhy cookies:

Relační cookies - jsou dočasné cookies, které zůstávají v souboru cookie vašeho 

prohlížeče, dokud neopustíte naše webové stránky. Tyto cookies zmizí také v 

případě, že stránky delší dobu nenavštívíte.

Trvalé cookies - tento druh cookies zůstane v souboru cookie vašeho 

prohlížeče mnohem delší dobu. Tato doba závisí na volbě nastavení, kterou 

provedete ve svém internetové prohlížeči. Trvalé cookies umožňují předávat 

informace na webový server pokaždé, když někdo navštíví stránky. Trvalé 

cookies jsou známé také jako sledovací cookies.

Cookies třetích stran

Společnost Bohemia Pharmaceuticals může využívat třetí strany jako inzerenty k 

podávání inzerátů a sledování naší marketingové komunikace. Třetí strany jako 
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inzerenti používají cookies pro měření efektivity reklamy a přizpůsobení obsahu 

reklamy osobním potřebám. Informace, které mohou být shromažďovány třetími 

stranami jako inzerenty, mohou zahrnovat geolokační údaje nebo kontaktní 

údaje, například e-mailovou adresu.

Zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran jako inzerentů vám 

poskytnou další informace o jejich používání cookies.

Webové majáky a obrazové body

Naše webové stránky a e-mailová sdělení mohou obsahovat elektronický obraz 

známý jako webový maják nebo pixelová značka. Webové majáky a pixelové 

značky primárně využívají technologie třetích stran, například Google Analytics, ke 

sledování aktivity návštěvníků našich stránek.

Povolení a zakázání cookies

Cookies můžete povolit nebo zakázat změnou nastavení ve vašem internetovém 

prohlížeči. Přečtěte si prosím pokyny k vašemu prohlížeči nebo navštivte webovou 

stránku O cookies, abyste se dozvěděl/a, jak změnit nastavení prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že některé vlastnosti webových stránek společnosti 

Bohemia Pharmaceuticals nebudou po zakázání cookies k dispozici.

Dotazy týkající se ochrany osobních údajů

Pokud máte dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo k tomu, 

jak vaše osobní údaje zpracováváme, můžete nás kontaktovat na naší níže 

uvedené e-mailové adrese nebo na telefonním čísle. Totéž platí, pokud chcete mít 

přístup k vašim osobním údajům nebo je chcete nechat opravit, zablokovat nebo 

odstranit. Vynaložíme veškeré přiměřené úsilí ke splnění vašich požadavků.
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