Povinné informování o využívání souborů cookies

Úřad pro ochranu osobních údajů (UOOU)
Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES, která novelizovala čl. 5 odst. 3 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví
elektronických komunikací, došlo k posílení ochrany uživatelů internetu, neboť se vyžaduje poskytnutí informací
a získání souhlasu uživatele ještě předtím, než bude cookie uložena či bude získán přístup k již uchovávaným
informacím v počítači uživatele. Jde tedy o přechod z režimu „opt-out“ na režim „opt-in“. Tato úprava byla
zohledněna novelou zákona o elektronických komunikacích ve znění zákona č. 468/2011 Sb.
Souhlas musí být informovaný. To znamená, že uživateli musí být poskytnuta jasná, srozumitelná a úplná
informace o zpracování údajů dle směrnice 95/46/ES, zejména pak o účelu zpracování. Tato informace musí být
poskytnuta přímo uživateli a rozhodně nepostačuje, pokud je informace uživatelům dostupná někde na
internetových stránkách, kde by si ji museli sami vyhledat.
Souhlas také musí být odvolatelný. Problematika získání a odvolání souhlasu je podrobně popsána ve stanovisku
poradního orgánu Evropské komise - Pracovní skupiny pro ochranu údajů (WP29), č. 2/2010 z 22. června 2010 k
internetové reklamě zaměřené na chování.
Souhlas není potřeba, pokud jsou cookies využívány pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím
sítě elektronických komunikací, nebo nezbytné k tomu, aby mohl poskytovatel služeb informační společnosti
zajistit služby, které si účastník nebo uživatel výslovně vyžádal.
Co jsou Cookies
Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které se někdy umísťují na
váš počítač, tak jako ostatně většina velkých internetových stránek.
Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Příští návštěva stránek tak
může být snazší a produktivnější.
Tyto soubory internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky
začnete využívat. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony,
které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací
preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Používáme je
například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, ke sledování počtu návštěvníků na stránce a k
ochraně vašich dat.
Z hlediska funkce, kterou cookie plní, je lze rozdělit na:
Hlavní rozdělení cookies:



Cookies nezbytné pro fungování webu - bez těchto cookies by nebylo možné naši službu využívat.
Cookies pro marketing - zobrazovaný obsah se upravuje podle toho, co vás zajímá.

Hlavní typy souborů cookie dle životnosti – „relační cookie“ a „permanentní cookie“. Relační cookie jsou pouze
dočasné a zůstávají uloženy v zařízení pouze do té doby, než opustíte stránky. Naproti tomu permanentní cookie
zůstávají ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve
vašem zařízení závisí na „životnosti“ daného souboru a nastavení vašeho prohlížeče).




konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých
prodejních kanálů
remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení




analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme,
jak jej uživatelé používají
esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které
např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech
kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe
uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle
těchto údajů Vás však nelze identifikovat.
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů, zde více.
Přečtěte si o typech souborů cookie, které Google používá, a o tom, jak společnost Google a její partneři tyto
soubory cookie využívají v reklamě. Zásady ochrany soukromí popisují, jak při používání souborů cookie
chráníme vaše osobní údaje a další data.
Tento web používá soubory cookie, které mu pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Používáním
tohoto webu s tím souhlasíte.
Kontakt na správce webu
Máte-li k uvedeným informacím dotaz, obraťte se na správce těchto webových stránek, na společnost Farma
Besednice umožňujících provoz těchto webových stránek.

