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ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

COOKIES 

 

1. Účel zpracování osobních údajů: 

 Zpracování osobních údajů se provádí za účelem: 

a) poskytování služeb v souvislosti s provozováním webové stránky v nezbytném režimu, 

b) určení počtu návštěv a zdrojů návštěvnosti – měření a vylepšování výkonu webové 

stránky; 

c) zobrazování cílené reklamy na webových stránkách na základě sledování chování 

návštěvníka webové stránky a vyhledávání na internetu, jakož i na vyhodnocení 

efektivnosti konkrétní reklamy a sledování počtu uživatelů, které reklama zaujala. 

 

 

2. Zákonnost zpracování osobních údajů: 

a. Zákonnost zpracování osobních údajů při účelech v bodě a): 

Osobní údaje se zpracovávají na základě či. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném 

pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

údajů). 

 

b. Zákonnost zpracování osobních údajů při účelech v bodech b)-c): 

Osobní údaje se zpracovávají na základě či. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném 

pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

údajů). 

 

Souhlas je vždy dobrovolný a nepodmíněný, a tudíž, i když jej dotyčná osoba neposkytne, 

může stále navštěvovat a používat webové stránky, on-line služby a produkty v rozsahu, 

v jakém nejsou cookies potřebné pro jejich funkčnost a přístupnost. Pokud se používání 

cookies zakáže nebo omezí, může to mít dopad na funkčnost a přístupnost stránek a služeb 

provozovatele, a může se stát, že všechny nebo část služeb nebudou plně funkční nebo 

nebudou přístupné. 

 

 

3. Zákonná povinnost zpracování osobních údajů: 

V rámci účelů od písmen a) až c) se zpracování osobních údajů na základě zvláštního 

právního předpisu neprovádí. 

 

 

4. Seznam osobních údajů: 

a) poskytování služeb v souvislosti s provozováním webové stránky: 

Při přístupu a používání webových stránek se shromažďují osobní údaje, které prohlížeč 

automaticky přenáší na server provozovatele. Následující informace se zaznamenávají bez 

zásahu a uloží se, dokud se automaticky nevymažou: - IP adresa požadujícího počítače, 

datum a čas přístupu, název a URL staženého souboru, webová stránka, ze které se 
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uskutečňuje přístup (odkazujících na URL), použitý prohlížeč a případně i operační 

systém počítače, jakož i jméno provozovatele přístupu na internet. 

 

b)– c) uložené soubory cookies v koncovém zařízení 

 

 

5. Dotčené osoby: 

V rámci účelů v bodech a) až d) jsou dotčenými osobami uživatelé webových stránek 

provozovatele. 

 

 

6. Lhůty uložení osobních údajů: 

V rámci účelu v písmenu a): 

dočasné cookies se automaticky smažou při zavření internetového prohlížeče a umožňují 

uložení některých informací, které usnadní vyhledávání na webových stránkách. 

 

V rámci účelů v bodech b) až c): 

trvalé cookies zůstávají ve vašem zařízení do uplynutí své platnosti (např. pár týdnů, 

měsíců, nejvýše však po dobu 13 měsíců) nebo dokud je nevymažete vy. 

 

Návštěvník webové stránky může soubory cookies vymazat kdykoli, bez ohledu na to, zda 

jsou trvalé nebo dočasné. 

 

 

7. Oprávněný zájem provozovatele: 

Zpracování uvedených údajů je nezbytné pro poskytování služeb v souvislosti s 

provozováním webové stránky, pro zlepšování a zkvalitňování obsahu webové stránky, 

pro prevenci a pro zajištění řádného a bezpečného fungování systémů a postupů jako 

oprávněný zájem provozovatele. 

 

 

8. Postup osobních údajů do třetích zemí: 

Provozovatel využívá na svých webových stránkách služby třetích stran jako např. 

nástroje pro měření návštěvnosti přes systémy Google Analytics, nebo tlačítka pro sdílení 

či lajkování obsahu na sociálních sítích. Facebook. Provozovatel pro využití těchto služeb 

načítá kódy třetích stran, které pro plnou funkčnost mohou vyžadovat ukládání cookies. 

Toto má za svůj následek přijetí cookies ze strany třetích stran. V případě akceptování 

využívání souborů cookies, které se týkají třetích stran (soubory cookies související s 

výkonem a pro cílové zaměření), Vaše údaje mohou být předány do zemí, ve kterých sídlí 

dané třetí strany (např. USA). 

 

 

9. Technická a organizační bezpečnostní opatření: 

Organizační a technická opatření na ochranu osobních údajů jsou zpracována v interních 

předpisech provozovatele. Bezpečnostní opatření jsou prováděna v oblastech fyzické a 

objektové bezpečnosti, informační bezpečnosti, šifrové ochrany informací, personální, 
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administrativní bezpečnosti a ochrany citlivých informací, s přesně definovanými 

pravomocemi a povinnostmi uvedenými v bezpečnostní politice. 

 

10. Kategorie osobních údajů: 

V rámci bodů od a) až c): běžné osobní údaje. 

 

11. Zveřejňování osobních údajů: 

Osobní údaje se nezveřejňují. 

 

12. Příjemci osobních údajů (třetí strany): 

 

Třetí strany Právní základ 

Jiný oprávněný subjekt podle či. 1 písm. c) Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 

ochraně fyzických osob při zpracování 

osobních údajů ao volném pohybu 

takových údajů, kterým se zrušuje 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně údajů). 

google.com na základě či. 1 písm. a) Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob při 

zpracování osobních údajů ao volném 

pohybu takových údajů, kterým se 

zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně údajů). 

doubleclick.net na základě či. 1 písm. a) Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob při 

zpracování osobních údajů ao volném 

pohybu takových údajů, kterým se 

zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně údajů). 
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