PROHLÁŠENÍ O POUŽÍVÁNÍ COOKIES – EVROPSKÉ ZÁKONY
Naše politika soukromí vysvětluje naše zásady shromažďování, zpracování a uchování vašich
osobních údajů. Tato politika zvlášť vysvětluje, jak implementujeme cookies, ale i možnosti, které
máte k dispozici, abyste si mohli jimi řídit.
My používáme soubory cookie za účelem personalizace obsahů a reklam, pro poskytování možností na
sociálních sítích a analýzu našeho oběhu na webové stránce. Informace o vašem používání naši webové
stránky také sdílíme s našimi sociálními médii, partnery pro inzerci a analytiku, kteří je můžou kombinovat
s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili vaším použitím jejich služeb.
TÍM, ŽE POKRAČUJETE S POUŽÍVÁNÍM NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, SOUHLASÍTE
S NAŠIMI SOUBORY COOKIE.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Soubory cookie se skládají z částí kódu instalovaných ve vyhledavači, které nám pomáhají v poskytování
služeb vám v souladu s popsaným účelem. Některé účely, kvůli kterým cookies byly instalovány, můžou
také požadovat váš souhlas;
Tam kde se instalace cookies zakládá na souhlasu, takový souhlas se může volně odvolat kdykoli, podle
návodu uvedeného v tomto dokumentu;
Tato webová stránka používá různé druhy souborů cookie. Některé soubory cookie ukládají služby třetích
stran, které se objevují na našich webových stránkách;
Toto prohlášení bylo zpracováno na základě ustanovení více legislativ, včetně článků 13 a 14 Nařízení
(EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 – Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů – a Směrnice 2002/58/EC Evropského parlamentu a Rady – Směrnice o e-privacy.
1.

DEFINICE

„Aplikace“

prostředek, díky kterému se osobní údaje uživatelů shromažďují
a zpracovávají.

„Autentifikace“

cookies pro identifikaci uživatele po přihlášení, během trvání
sezení

„Cookies“

cookie je malá část údajů, kterou webová stránka požaduje po
vašem prohlížeči, aby ji uložila na počítači nebo mobilním
zařízení. Cookie umožňuje webové lokalitě, aby „si vzpomněla“
na vaše postupy nebo preference během času.

„Správce“ nebo „Správce dat“

je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura
nebo jiné těleso, které samotné nebo spolu s dalšími stanoví
účely a prostředky pro zpracování osobních údajů; pokud účely
a prostředky takového zpracování byly stanoveny právním
řádem Unie nebo členských států, správce nebo zvláštní kritéria
pro jeho jmenování se můžou stanovit zákonem Unie nebo
členských států.
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„Subjekt údajů“

je fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují.

„Evropská unie (nebo EU)“

pokud nebylo jinak stanoveno, všechny reference, které se
v tomto dokumentu týkají Evropské unie, zapojují všechny
současné členské státy Evropské unie a Evropského
hospodářského prostoru.

„Cookies první strany“

jsou cookies, které ukládá webový server navštívené stránky a
se kterou sdílí stejnou doménu.

„Balancování zatížení“

pomocí cookies během trvání sezení.

„Přetrvávající (trvalý) soubor cookie“

cookie, který zůstává na počítači/zařízení návštěvníka
během dopředu definované doby.

„Osobní údaje (nebo Údaje)“

jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“); fyzická
osoba, kterou je možné identifikovat je ta, která se může přímo
nebo nepřímo identifikovat, zvlášť se odvolávající na
identifikátor jako např. jméno, identifikační číslo, údaj o
lokalitě, síťový identifikátor nebo na jeden nebo víc faktorů
specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální,
ekonomickou, kulturní nebo společenskou identitu této fyzické
osoby.

„Zpracovatel“

je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo
jiné těleso, které zpracovává osobní údaje jménem správce.

„Služba (služby)“

je služba, kterou poskytuje tato aplikace, jak to bylo popsáno
v určitých Podmínkách a ustanoveních na této webové stránce.

„Session cookie“

cookie, který se maže, jakmile uživatel zavře vyhledavač.

„Cookies třetích stran“

jsou cookies, které uchovává jiná doména v doméně navštívené
stránky. To se může stát, když se webová stránka odvolává na
soubor jako např. JavaScript, který se nachází mimo svou
doménu.

„Cookies třetích stran pro zapnutí
sdíleného obsahu“

cookies pro sdílení obsahu pro přihlášené členy sociální sítě.
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„Údaje o používání“

označují informace, které se automaticky shromažďují
prostřednictvím Aplikace (nebo služeb třetích stran, které tuto
Aplikaci používají) a které můžou obsahovat: IP adresy nebo
názvy domén počítačů, které používají uživatelé této aplikace,
URL adresy (URL – jednotná adresa zdroje), čas žádosti,
metodu používání pro odesílání žádosti serveru, velikost
získaného dokumentu v odpovědi, číselný kód, který ukazuje
status odpovědi serveru (úspěšný výsledek, chyba atd.), země
původu, charakteristiky prohlížeče a operačního systému, které
používá Uživatel, různé časové údaje podle návštěvy (např. čas
strávený na každé stránce v rámci aplikace) a detaily o cestě,
kterou sleduje v aplikaci se zvláštním informováním o pořadí
navštívených stránek, a další parametry o operačním systému
zařízení a/nebo IT prostředí Uživatele.

„Uživatel“

jedinec, který používá tuto aplikaci a který je stejnou osobou
jako Subjekt údajů, kromě případu když bylo stanoveno jinak.

„Bezpečnostní soubory cookie
zaměřené na uživatele“

cookies, které se používají pro objevení zneužití autentifikace,
po omezenou dobu nepřetržitého trvání

„Uživatelský vstup“

cookies (session-id), jako třeba cookies třetích stran pro
sledování uživatelského vstupu během vyplnění online
formuláře, nákupního košíku, atd., během trvání sezení nebo
trvalé soubory cookie, které jsou v některých případech
omezené na několik hodin.

„Přizpůsobení uživatelského
rozhraní“

cookies jako jazyk nebo nastavení písma, během trvání sezení
(nebo trochu déle).

2.

COOKIES
2.1.Soubory cookie, které používáme
2.1.1.Tato aplikace používá (a) Cookies pro uživatelský vstup; (b) Cookies pro autentifikaci; (c)
Bezpečnostní soubory cookie zaměřené na uživatele; (d) Cookies pro balancování zatížení; (e)
Cookies pro přizpůsobení uživatelského rozhraní; a (f) Cookies pro společenské sdílení
obsahu třetích stran. Podle poradního orgánu EU pro ochranu osobních údajů WP29, tyto
soubory cookie nepodléhají udělení souhlasu uživatelem.
2.1.2.Tato aplikace používá soubory cookie pro uchování nastavení vyhledávání a pro optimalizaci
zkušenosti Uživatele ve vyhledávání. Mezi těmito soubory cookie jsou například ty, které se
používají k nastavení preferencí, co se týče jazyka nebo měny nebo pro řízení statistikami
prvních stran přímo Správcem.
2.1.3.
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Technické soubory cookie a cookies, které slouží ke sjednoceným statistickým účelům. Tato
aplikace používá cookies pro uchování sezení uživatele a obnovení dalších aktivit, které jsou
přísně nezbytné pro provoz této aplikace, například v souvislosti s distribucí oběhu.

2.1.4. Účel a popis:
Účel

Popis

Výkon

Tato aplikace byla vytvořena používáním obvyklých
internetových platforem. Ty mají implementovány soubory
cookie, které pomáhají v problémech s kompatibilitou (např.
identifikovat typ vyhledavače) a zlepšují výkon (např. rychlejší
načítání obsahu).

Bezpečnost

Pokud se zaregistrujete pro přístup omezené oblasti, naše
soubory cookie zajišťují, aby vaše zařízení bylo evidováno
během vaše návštěvy. Pro přístup k omezeným oblastem
budete potřebovat uživatelské jméno a heslo.

Funkcionální (technický)

cookies povolují webové stránce zapamatovat si vaše volby
(např. uživatelské jméno, jazyk nebo region, ve kterém se
nacházíte) a poskytnout tak zlepšené, osobnější možnosti. Tyto
soubory cookie se také můžou používat pro uchování změn,
které jste udělali ve velikosti textu, písmu a jiných částech
webových stránek, které si můžete přizpůsobit.

Analytický

Používáme několik nástrojů pro analýzu třetích stran, aby nám
pomohly rozumět tomu, jak návštěvník stránky používá naši
webovou stránku. To nám umožňuje zlepšit kvalitu a obsah pro
vás. Sjednocené statistické údaje pokrývají položky jako
celkový počet návštěv nebo prohlédnutí stránek, a odkazují na
naši webovou stránku.

2.1.5.Níže jsou příklady souborů cookie, které uvádíme s vysvětlením jejich účelu. Mějte na zřeteli to,
že tohle není podrobný seznam, ale seznam připravený za účelem představení.
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Cookie

Popis a účel

Druh

CAMPAIGNE.SUB_ID_COOKIE

Analytický.

Cookies první strany.

OAGEO

Informace o geo-lokalitě.
Funkčnost a výkon.

Cookies třetích stran.

_gat

Analytický.

Cookies třetích stran.

_ga

Analytický.

Cookies třetích stran.

_gid

Analytický.

Cookies třetích stran.

_utma

Analytický.

Cookies třetích stran.

_utmc
_utmb

Analytický.

Cookies třetích stran.

_utmz

Analytický.

Cookies třetích stran.

LAYOUT_COOKIE

Výkon.

Cookies první strany.

splash_i

Funkční.

Cookies první strany.

2.2. Soubory cookie se nebudou používat za jakýmkoli jiným účelem než za tím, který byl tady
uveden.
3.

TŘETÍ STRANY, KTERÉ INSTALUJÍ SOUBORY COOKIE
3.1.Některé z níže uvedených služeb shromažďují statistiky v anonymním a sjednoceném tvaru a
možná nebudou požadovat souhlas uživatele nebo správce jimi může řídit přímo, v závislosti na
způsobu, na který byly popsány – bez pomoci třetích stran.
3.2.Pokud kterékoli Služby, kterými řídí třetí strany, byly uvedeny níže mezi nástroji, můžou se
používat pro sledování zvyklostí vyhledávání – kromě tady uvedených informací a bez vědomí
Správce. Prosíme, pro podrobnější informace podívejte se na politiku soukromí uvedených služeb.
(i)

Analytika. Služby obsažené v této části nám umožňují sledovat a analyzovat internetový
provoz a můžou se používat pro sledování chování uživatelů.

(a)
Google Analytics (Google INC.)
Google Analytics je webový analytický servis, který poskytuje společnost Google Inc. („Google“).
Google používá shromážděné údaje, aby sledoval a rozebral použití této aplikace, aby připravil zprávy
o jejich aktivitách a sdílel je s dalšími Google službami.
Google může používat shromážděná data, aby kontextoval a personalizoval reklamy vlastní reklamní
sítě.
Shromážděné osobní údaje: Cookies a Údaje k použití.
Místo zpracování: US
Můžete se odhlásit z Google analytiky tak, že navštívíte www.google.com/settings/ads nebo
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Politika soukromí - https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
(ii)

Inzerce. Tento druh služeb umožňuje, aby se údaje Uživatele používaly za reklamním
komunikačním účelem, zobrazeným ve tvaru banneru a dalších reklam v této aplikaci.

(a) Revive platforma pro postavení reklam
Revive Platforma je server otevřeného kódu a jí řídí nezisková společnost s názvem Revive
Software and Services BV. Tuto platformu používáme pro zveřejnění našich internetových
reklam.
Pro více informací o Revive platformě a GDPR (General Data Protection Regulations - Obecná
nařízení o ochraně osobních údajů) - https://www.revive-adserver.com/privacy/gdpr/ a https://
www.revive-adserver.com/privacy/personal-data/
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4. JAK DÁT NEBO ODVOLAT SOUHLAS PRO INSTALACI SOUBORU COOKIE
4.1.JAKO DODATEK TOMU, CO BYLO ZVLÁŠŤ DÁNO V TOMTO DOKUMENTU, UŽIVATEL
MŮŽE ŘÍDIT PREFERENCEMI PRO SOUBORY COOKIE PŘÍMO UVNITŘ SVÝCH
VYHLEDAVAČŮ A ZABRÁNIT - NAPŘÍKLAD - TŘETÍM STRANÁM, ABY INSTALOVALY
SOUBORY COOKIE.
4.2. Nastavením prohlížeče je možné smazat také soubory cookie instalované v minulosti, včetně souborů
cookie, které si možná uchovaly původní souhlas pro instalaci cookies na této webové stránce.
4.3. Uživatel může zkontrolovat a/nebo smazat soubory cookie, viz detaily na aboutcookies.org. Uživatel
může vymazat všechny soubory cookie, které jsou v jeho počítači, a může nastavit větší část
vyhledavače, aby bránil jejich používání. Pokud to uděláte, možná budete muset ručně přizpůsobit
některá nastavení při každé návštěvě nějaké webové stránky a některé služby a možnosti možná
nebudou fungovat.
4.4. Ohledně cookies, které nainstalovaly třetí strany, uživatelé můžou řídit svými preferencemi a odvoláním
svého souhlasu kliknutím na odkaz pro odvolání (pokud byl uveden), používáním prostředků daných
v politice soukromí třetí strany nebo kontaktováním třetí strany.
4.5. Vzhledem k tomu, že Správce nemůže technicky kontrolovat instalaci souborů cookie třetí strany a
dalších systémů sledování prostřednictvím služeb, které se používají v rámci této aplikace, jakékoli
zvláštní reference pro soubory cookie a systémy sledování, které nastavily třetí strany, považují se za
vyznačené. Za účelem získání úplných informací, po Uživateli se vyžaduje, aby se seznámil
s politikou soukromí pro odpovídající služby třetích stran, uvedené v tomto dokumentu.
4.6. Kvůli složitosti identifikace technologií založených na cookies, tato aplikace vyzývá Uživatelé, aby
kontaktovali správce dat, pokud by chtěli získat jakékoli dodatečné informace o používání souborů
cookie.
****
Kontakt správce
Dating Factory
Tyche Technologies AG, LacMontAG, Landis + Gyr-Strasse 1
6300 Zug, Švýcarsko,
+41 445 802 054
legal@datingfactory.com
Prohlášení o používání cookies naposled bylo aktualizováno dne 4. 5. 2020
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