INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PROSTŘEDNICTVÍM SOUBORŮ COOKIES
Tato internetová stránka je provozována společností INGOL - spol. s r.o., se sídlem Smetanova 2799,
760 01 Zlín, Česká republika, IČO: 469 00 560, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 5708 (dále jen „INGOL“ nebo „my“). Tímto dokumentem Vám
sdělujeme, jak můžeme prostřednictvím webových technologií zpracovávat Vaše osobní údaje – cookies
– při užívání našich webových stránek www.ingol.cz.
Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou malé textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče.
Cookies umožňují internetové stránce zaznamenat a ukládat Vaše preference a nastavení (například
zvolený jazyk, velikost písma a jiná nastavení). Při následující návštěvě těchto stránek tak nemusíte
opakovaně tyto preference nastavovat a procházení našich stránek pro Vás bude snazší a příjemnější.
Soubory cookies obecně umožňují lepší využití internetových stránek a přizpůsobení jejich obsahu
Vašim potřebám a zvyšují uživatelskou přívětivost při opakované návštěvě internetové stránky.
Druhy souborů cookies
Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu
prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory
aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po
zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši
internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit
naše internetové stránky Vašim potřebám.
V rámci nastavení Vašeho prohlížeče můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela
zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.
Jaké cookies využíváme?
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Účel
Nutné
Data sbíraná za účelem
zachování
stavu
relace
návštěvníka.
Statistické
Informace o prohlížeči zařízení
návštěvníka stránky.
Statistická
Data týkající se počtu návštěv
stránky, včetně prvního a
posledního data návštěvy.
Statistická
Data sbíraná za účelem
zaznamenání přesného data a
času návštěvy stránky.
Statistická
Data sbíraná za účelem
zaznamenání přesného data a
času opuštění stránky.
Statistická
Data sbíraná za účelem
omezení rychlosti požadavků
na server.
Statistická
Data týkající se původu
návštěvníka, jaký prohlížeč
využil, na jaký odkaz klikl a
jaký vraz vyhledal.

retargeting

Doba interakce se imedia.cz
stránkou

sid

29 dní

imedia.cz

vuid

2 roky

vimeo.com

Marketingová
Data sbírána za účelem cílení
reklamních nabídek.
Marketingová
Data sbíraná za účelem
uchování stavu uživatele napříč
požadavky na stránku.
Marketingová
Data týkající se návštěvy
stránky, např. jaké stránky byly
návštěvníkem přečteny.

Účel zpracování
 Zajištění funkčnosti internetové stránky: Vaše osobní údaje nám pomáhají, aby využívání
internetové stránky umožnilo základní funkce jako např. přístup k zabezpečeným sekcím
internetové stránky, navigace internetové stránky, rychlé načtení obsahu internetové stránky či
ověření uživatele. Bez zpracování těchto údajů, které jsou pro tento účel nezbytné, nemůže
internetová stránka správně fungovat.


Uložení preferencí uživatele po dobu relace: Vaše osobní údaje jsou využity za účelem
zvýšení uživatelského komfortu tím, že si internetová stránka uloží informace o Vašem
základním nastavení jako například volba jazyka, rozlišení obrazovky a další.



Statistika a analýza chování uživatele: Vaše osobní údaje jsou využity pro vytváření statistik,
sledování a analýzu chování uživatele na internetových stránkách. Na jejich základě mohou být
vytvářeny anonymizované reporty.



Oslovování s nabídkou produktů: Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o
produktech společnosti INGOL a jiných subjektů, odebíraní novinek, akcích atd. Některé osobní
údaje mohou být použity i pro cílení výše uvedených sdělení.

Více informace o cookies naleznete např. zde: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.
Zpřístupnění souborů cookies
Údaje, které díky souborům cookies získáme, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména
provozovatelům služeb a platforem Google.
Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména:
-

prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., se sídlem
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

-

prostřednictvím služby imedia.cz, provozovanou společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha
5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČ: 261 68 685;

-

prostřednictvím služby vimeo, provozovanou společností Vimeo, Inc., se sídlem 555 West 18th
St., New York City, NY, 10011, USA; a

-

Petrem Holmanem, se sídlem Horní Branná 418, IČ: 735 86 234 – správcem webové stránky.

Výše uvedené společnosti dále se soubory cookies nakládají v souladu s právními předpisy na ochranu
osobních údajů, ujednáními smlouvy o zpracování osobních údajů a některými jejich smluvními
podmínkami, které najdete zejména zde: https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs.
Více informací
Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů naleznete zde.
INGOL - spol. s r.o.

