
1. Sběr informací 

 

Dostáváme, shromažďujeme a ukládáme informace, které nám poskytujete při registraci na 

našich stránkách nebo jiným způsobem. Kromě toho zaznamenáváme informace z vašeho 

počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, e-mailovou adresu, atributy softwaru a 

hardwaru a navštívené stránky. Můžeme užívat softwarové nástroje, které měří a 

shromažďují informace týkající se návštěv na našem webu, včetně času odezvy stránky, 

doby návštěvnosti na určitých stránkách, informací o interakci stránky, a způsobů užívaném 

k opuštění stránky.  

Také shromažďujeme osobní údaje (včetně jména, email, další údaje pro komunikace), 

komentáře, zpětná vazba, doporučení a osobní profil.  

 

 

2. Použití informací 

 

Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro: 

 

1. Poskytování a řízení služeb 

2. Zlepšení služeb zákazníkům a vaše potřeby podpory 

3. Kontakt prostřednictvím e-mailu 

4. Pro zlepšení našich stránek 

5. Propagace a průzkum 

6. Pro vytvoření agregovaných statistických dat a jiných agregovaných a/nebo 
odvozených neosobních údajů, které jsou dále námi nebo našemi obchodními 
partnery užívány k poskytnutí a zlepšení naších služeb 

7. Za účelem dodržení jakýchkoliv relevantních zákonů a regulí 

 

 

3. Zveřejnění informací třetím stranám a ochrana informací 

 

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím 
stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich 
webových stránek nebo vedením našeho podnikání. 

 

Naše stránky užívájí platformy Wix.com. Wix.com nám poskytuje online platformu, která nám 
umožňuje prodej služeb. Vaše údaje mohou být ukládány datovým úložištěm, databází a 
aplikacemi Wix.com. Vaše údaje ukládají na bezpečných serverech, zabezpečených pomocí 
firewallu.  

 

 

4. Užívání cookies 

Naše webové stránky užívají cookies. Toto je pro zlepšení našich webových stránek a 

služeb, sledování . Níže naleznete seznam cookies, které naše stránka užívá: 



svSession, hs, incap_ses_${Proxy-ID}_${Site-ID}, incap_visid_${Proxy-ID}_${Site-ID}, 

nlbi_{ID}, XSRF-TOKEN, smSession, nr-data.net, sitebooster.com, loadbalancer.visitor-

analytics.io, wix.com, progallery.wix.com, gs.wixapps.net, yogalinaylin.com, 

www.yogalinaylin.com 

 

5. Komunikace s uživateli 

Můžeme Vás kontaktovat abychom Vás informovali o novinkách naší společnosti, abychom 

vyřešili spor, ohledně úhrady platby, při shromažďování názorů, dotazníků nebo zpětné 

vazby. Pro tento účel Vás můžeme kontaktovat prostřenictvím emailu, telefonu, textové 

zprávy nebo poštou. 

 

6. Odhlášení  

Pokud si nepřejete aby Vaše data byla nadále zpracována, prosím kontaktujte nás na 

https://www.yogalinaylin.com/kontakt nebo zašlete email na: aylinklaudie@gmail.com. 

 

 

7. Souhlas 

 

Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí. 
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