
KLINICKÉ CENTRUM ISCARE 

ISCARE a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 61858366 

T: +420 234 770 100 / E: iscare@iscare.cz / www.iscare.cz 

 

 

Název dokumentu: Prohlášení o zpracování údajů získaných 
provozem webových stránek společnosti ISCARE a.s. 

Platné od: 1. 1. 2020 Typ dokumentu: informace pro 
uživatele 

ISCARE a.s.– S 20 – Směrnice o ochraně osobních údajů, příl. č. 
11/ vyd. 2 

Schválil: generální ředitel Stránka 1 z 1 

 

 

Prohlášení o zpracování údajů získaných provozem webových stránek 

společnosti ISCARE a.s. 

ISCARE a.s. prohlašuje, že informace o Klientech jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České 

republiky, zejména dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679.  

ISCARE a.s. si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových 

stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní 

banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům 

reklamy – vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že 

data, která dobrovolně poskytnou do diskusních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek 

mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a 

ISCARE a.s. za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost. 

Uživatelé internetových stránek by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích 

mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa 

počítače uživatele) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově 

počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté 

zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat 

reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově 

počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies – vybrané aplikace však nebudou 

bez povolených cookies fungovat korektně. 

Na žádost uživatele podnikne ISCARE a.s. veškeré přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat 

daného uživatele. 


