Zásady ochrany soukromí

Společnosti skupiny podniků ROHDE & SCHWARZ a každá z nich zvlášť (dále jen "Rohde & Schwarz")
se zavazují respektovat a chránit soukromí Vašich údajů. Toto prohlášení Vás informuje o tom, jak Rohde
& Schwarz zpracovává Vaše údaje, které shromáždila a používá prostřednictvím webových
(internetových) stránek společnosti Rohde & Schwarz a jak tato data zpracovává. Také chceme vysvětlit,
jak můžete ovlivnit shromažďování a používání Vašich osobních údajů.

Pokud nám předáte Vaše osobní údaje, můžete se vždy spolehnout, že tyto informace budou používány
výhradně za účelem udržení Vašich obchodních vztahů s Rohde & Schwarz a/nebo vždy jedním ze
způsobů uvedených v tomto prohlášení.

1.Shromažďování, využití a zpracování údajů

1.1 Informace o využití všech webů

Když navštívíte Rohde & Schwarz web, pak vězte, že informace poskytnuté Vaším poskytovatelem
internetu, například doména, ze které vstupujete na webové stránky Rohde & Schwarz, vaše IP adresa,
operační systém, datum a čas, typ prohlížeče, jazyk a konfigurace, odkazy z navštívených webových
stránek Rohde & Schwarz a Vaše aktivita na těchto webových stránkách, jsou shromažďovány
automaticky jako nutný standard pro technický provoz webových stránek.

1.2 Výhradní využívání veřejně přístupné oblasti

Veřejně přístupné webové stránky Rohde & Schwarz můžete navštívit bez předání Vašich osobních
údajů. Údaje uvedené v bodě 1.1 jsou analyzovány anonymně pro statistické účely a nemohou být Rohde
& Schwarz využity pro identifikaci jednotlivých osob. Vaše IP adresa a ostatní znaky, které by umožnily
Vaši identifikaci, jsou odstraněny před analýzou. Anonymní údaje jsou zpracovávány pouze v souhrnu.
Získané statistické údaje nám umožňují lépe porozumět Vaším zájmům a podle nich přizpůsobovat naše
webové stránky.

Další údaje jsou shromažďovány, pouze pokud výslovně a dobrovolně poskytnete takové
informace/osobní údaje na webových stránkách společnosti Rohde & Schwarz (např. při zadání odběru
newsletters nebo vyplnění formuláře). Vaši totožnost lze také určit, pokud máte Vaše údaje registrovány v
GLORIS. Další informace naleznete níže k tématu soubory cookie.

1.3 Používání webových stránek, které umožňují registraci

1.3.1 Uživatelé GLORIS (Rohde & Schwarz B2B portál)

Chcete-li se zaregistrovat v GLORIS, budete muset poskytnout Vaše osobní údaje, například titul, křestní
jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní nebo faxové číslo a název společnosti. Tyto údaje
potřebujeme k tomu, abychom tyto údaje použili pro kontaktní informace dostupné pro danou službu a
podporu aplikací a zejména ke zjištění toho, zda dotyčný uživatel má oprávnění k přístupu do určitých
oblastí našich webových stránek, kde jinak platí omezený přístup (ověřování uživatele).

1.3.2 Využívání nákupů přes web

Obecně platí zásadní pravidlo, že webový obchod Rohde & Schwarz lze navštívit bez zadání nebo uložení
Vašich osobních údajů.

Pokud však chcete vytvořit účet zákazníka, vyžádat si cenovou nabídku nebo zadat objednávku, pak se
budete muset registrovat a poskytnout/zadat Vaše osobní údaje, například titul, křestní jméno, příjmení,
název společnosti, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Musíte také poskytnout identifikační číslo
pro DPH, pokud chcete zadat objednávku. Rohde & Schwarz neshromažďuje platební údaje. V závislosti
na typu/způsobu platby, který si vyberete, však takové údaje mohou být shromažďovány poskytovatelem
platebních služeb.

1.3.3 Využívání portálu zaměstnání

Pokud budete chtít využít našich webových stránek za účelem ucházet se o zaměstnání v Rohde &
Schwarz, budete muset zadat některé osobní údaje. Tyto údaje slouží pro technickou správu webových
stránek, ale pouze v takovém rozsahu, který je k danému účelu nezbytně nutný.

Pokud nám zašlete námi nevyžádanou žádost prostřednictvím našeho portálu kariéra, Vaše osobní data
budou přístupná pro manažery, kteří mají postavení příslušné k jejímu vyřízení nebo pro HR kontaktní
osoby.

Pokud budete žádat o práci, která je nabízena, Vaše osobní data budou zpracována pouze pro účely
žádosti o tuto konkrétní pozici a budou odstraněna šest měsíců poté, co bude pozice personálně
obsazena.

1.4 Používání a zpracovávání

Rohde & Schwarz (a případně její poskytovatelé služeb) bude uchovávat Vaše osobní údaje/data jen tak
dlouho, jak je nezbytně nutné k dosažení výše uvedených účelů, nebo tak dlouho, jak budeme mít
povinnost je uchovávat pro splnění našich zákonných povinností. Vaše osobní údaje budou použity
výhradně pro obchodní vztah s Vámi, nebo pro jiné účely, které byly dohodnuté na webových stránkách
Rohde & Schwarz nebo jinak. Rohde & Schwarz poskytne Vaše údaje svým externím poskytovatelům
služeb pouze tehdy a v takovém rozsahu, jestli a jak tyto údaje nutně potřebují k poskytování svých
služeb. Jestliže je Váš souhlas vyžadován pro využívání Vašich osobních údajů k jiným účelům, než jsou
výše uvedené, Vaše data mohou být použita pouze s Vaším předchozím souhlasem.

2. Zveřejnění dat poskytovatelům služeb

Osobní údaje, které jsme od Vás obdrželi a které uchováváme, nebude Rohde & Schwarz prodávat třetím
stranám.

Může být však nutné zpřístupnit Vaše osobní údaje externím poskytovatelům služeb Rohde & Schwarz,
pro účely podnikání v rámci služby poskytované pro Rohde & Schwarz. To zahrnuje například odpovědi

na Vaše dotazy na produkty nebo služby, zpracování registrací/účasti na akcích, zpracování objednávek a
přizpůsobení/personalizace webových stránek Rohde & Schwarz podle Vašich předvoleb (viz také
vytváření profilů uživatelů). Všichni externí poskytovatelé služeb jsou povinni dodržovat příslušný režim
ochrany údajů Rohde & Schwarz.

Rohde & Schwarz zavedla příslušná technická a organizační opatření, například pomocí šifrování pro
přenos dat, s cílem udržet Vaše data zabezpečená, aktuální a úplná a plně chráněná před neoprávněným
přístupem třetích stran.

3. Soubory cookie

Rohde & Schwarz používá různé technologie, konkrétně cookies, ke shromažďování informací o tom, kdy
byly stránky Rohde & Schwarz navštíveny. Cookie je nepatrné množství dat, které webová stránka odešle
do Vašeho počítače., kde jej prohlížeč webových stránek uloží.,

Pro technický provoz webových stránek Rohde & Schwarz používá k danému účelu potřebné (required)
soubory cookie, které slouží k udržení základních funkcí a provozu webových stránek, ale neobsahují
žádné osobní údaje. Soubory cookie pro technické účely nejsou sloučeny s žádnými z Vašich osobních
údajů, které jste zpřístupnili Rohde & Schwarz.

Vedle toho – ale pouze s Vaším výslovným souhlasem – Rohde & Schwarz používá sledovací
(tracking)soubory cookie. Tyto soubory cookie se používají ke zlepšení nabídky služeb, chcete-li
přizpůsobit (personalizovat) design webových stránek Rohde & Schwarz a analyticky optimalizují funkce
webových stránek v souladu s tím, jak konkrétní uživatel chce webové stránky používat.

Např. jestliže do formuláře zadáte osobní údaje, tato data lze uložit v souboru cookie tak, že není nutné
vyplňovat požadovaná osobní data pokaždé znovu.

Pokud jste registroval Vaše osobní data v GLORIS a přijal sledovací soubory cookie jak v GLORIS, tak i
na webových stránkách Rohde & Schwarz, mohou být uloženy soubory cookie obsahující váš titul, křestní
jméno, příjmení a e-mailovou adresu. To umožňuje použití těchto dat i pro jiné Rohde & Schwarz weby
kromě GLORIS. Například formuláře se vyplňují automaticky, což znamená, že není nutné znovu zadávat
data. Můžete přímo kontrolovat, zda soubory cookie pro sledování jsou uloženy speciálně pro webové
stránky Rohde & Schwarz.

Máte možnost kontrolovat sledovací soubory cookie uložené přímo a specificky pro webové stránky
Rohde & Schwarz. S použitím odpovídající nastavení souborů cookie, můžete rozhodnout sami, zda
sledovací soubory cookie budou uloženy, nebo ne. Nezapomeňte však, že některé funkce nemusí být k
dispozici, pokud se rozhodnete nepovolit ukládání souborů cookie.

Kromě toho můžete nastavit Váš prohlížeč tak, že na to upozorní vždy, když obdrží soubor cookie nebo že
žádné soubory cookie nejsou uloženy. Pro další informace použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

4. Vytváření profilů uživatelů

S cílem optimalizovat webové stránky Rohde & Schwarz a přizpůsobit jejich podobu potřebám zákazníků,
jsou shromažďována pseudonymní uživatelská data, ukládána na agregované úrovni a používána k
vytváření profilů uživatelů založených na pseudonymech. Rohde & Schwarz používá technologie
sledování a analýzy, které má k dispozici od externích poskytovatelů služeb. Všechny tyto technologie
používají soubory cookie. Tyto soubory cookie se používají, pouze pokud jste k tomu udělili Váš souhlas.

Externí poskytovatelé služeb používají tyto informace jako oprávnění zástupci Rohde & Schwarz za
účelem provádění procesů anonymní analýzy, vyhodnocení toho, jak používáte webové stránky Rohde &
Schwarz, k sestavování zpráv o preferencích uživatelů a k nabídkám dalších služeb pro Rohde & Schwarz
ke zkvalitnění obsahu/možností používání webových stránek.

Vyhodnocují se záznamy a provádí analýza Vašich návštěv webových stránek Rohde & Schwarz, Vašich
webových nákupů výrobků Rohde & Schwarz, jak a které funkce a nástroje jste využili na webových
stránkách. Za tímto účelem Rohde & Schwarz propojí data shromážděná pomocí technologií intelliAd (viz
níže) s Vaším uživatelským účtem, pokud jste se přihlásili k webu pomocí Vašich přihlašovacích údajů.

Rohde & Schwarz využívá výše uvedené údaje s cílem analyzovat, jak používáte webové stránky

• Aby lépe pochopila, jak používáte tyto webové stránky,

• Aby mohla poskytovat obsah a nabídky, které mohou být pro Vás zajímavé a

• Aby mohla zlepšit své vlastní výrobky a služby.

IP adresa poskytnutá Vaším prohlížečem použitá ve spojení s technologií intelliAd (viz níže) není
propojena s dalšími údaji získanými externími poskytovateli služeb. Údaje shromažďované externími
poskytovateli služeb jsou zpracovány v pseudonymních uživatelských profilech a jsou přiřazeny k Vašemu
uživatelskému účtu, pokud jste se přihlásili k webu pomocí Vašich přihlašovacích údajů.

Pro uživatele GLORIS kryptografické hodnoty hash se používají jako pseudonymní identifikátory. Pokud
jste souhlasili s ukládáním sledovacích souborů cookie, tyto identifikátory mohou být sloučeny s Vašimi
osobními údaji a informací o Vašem chování na veřejně přístupných místech. To nám umožňuje získat
přehled o používání webových stránek tak, že můžeme přizpůsobit naše stránky, aby vyhovovaly Vašim
konkrétním potřebám nebo Vám nabídnout obsah specifický pro zákazníka v GLORIS.

Profily jsou však vždy nastaveny pouze s Vaším předchozím souhlasem. Váš souhlas můžete dát, když
dáváte souhlas k ukládání sledovací ch souborů cookie.

Pokud máte námitky/nesouhlasíte s tím, aby se používalo této formy zpracování dat, tedy ke zřízení
uživatelských profilů s účinností do budoucna, můžete změnit nastavení souborů cookie odpovídajícím
způsobem.

intelliAd

Technologie od intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Mnichov, Německo, jsou použity na
webových stránkách pro shromažďování a ukládání dat pro účely marketingu a optimalizace. Vaše IP
adresa není použita pro tento účel; chování uživatelů je výhradně analyzováno bez použití úplné adresy
IP.

Máte právo odmítnout shromažďování a ukládání dat kdykoli s účinkem do budoucna. Za tímto účelem
můžete použít následující odkaz: http://login.intelliad.de/OptOut.php.

5. Newsletters

Můžete si objednat odběr různých zpravodajských newsletterů na několika místech na webových
stránkách Rohde & Schwarz. Tyto newslettery obdržíte pouze pokud jste udělili výslovný souhlas.

V některých newsletters používáme webové signály k analýze, jak efektivní je jejich zpravodajský obsah.
Informace shromážděné tímto způsobem se používají pro statistickou analýzu. Pokud mají být takové
informace sloučeny s Vašimi osobními údaji, lze tak učinit jen pokud jste byli na tuto skutečnost
upozorněni při přihlášení k odběru. V takových případech používáme naše vlastní technologie nebo
technologie nabízených Tripicchio AG, Engesserstrasse 4a, 79108 Freiburg, Německo.

Kdykoli se můžete, samozřejmě, odhlásit z odběru newsletters. Chcete-li tak učinit, použijte odkaz pro
zrušení odběru v e-mailu, nebo pro GLORIS newsletter změňte odpovídající nastavení Vašeho profilu po
přihlášení.

6. Informace o datech, změna a mazání dat

Můžete si zobrazit Vaše osobní údaje, které jste zadali na webových stránkách Rohde & Schwarz a
kdykoliv je opravit či odstranit. Máte rovněž právo vznést námitky proti dalšímu používání těchto údajů a
odvolat Váš souhlas, který jste nám udělili.

Chcete-li tak učinit, jednoduše pošlete e-mail na webmastera.

Pokud máte účet GLORIS, můžete zobrazit a opravit údaje přímo přes Váš profil. Chcete-li odstranit data,
pošlete e-mail na oddělení podpory zákazníků.

7. Odkazy na weby třetích stran

Webové stránky Rohde & Schwarz mohou obsahovat odkazy na jiné weby. Pokud využijete tyto odkazy,
ocitáte se mimo weby Rohde & Schwarz, ale i mimo rozsah platnosti tohoto dokumentu o
Zásadách/Prohlášení o soukromí/Ochrany dat, které se nevztahují na jiné webové stránky. Rohde &
Schwarz nenese žádnou odpovědnost ani za ochranu a soukromí Vašich osobních údajů ani za obsah
takových webových stránek.

8. Změny Zásad ochrany soukromí

Rohde & Schwarz si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah tohoto dokumentu. Proto prosíme, laskavě
kontrolovat jeho aktuální obsah v pravidelných intervalech. V případě významné změny nebo změny
budete informováni zde nebo v oznámení na naší domovské webové stránce.

