Zásady používání souborů cookies

Zásady používání souborů
cookies
V rámci tohoto dokumentu bychom Vám rádi poskytli informace o tom, jak používáme a ukládáme soubory
cookies z našich webových stránek www.karatnet.com.
Tyto zásady používání souborů cookies také vysvětlují, co to cookies jsou, a objasní vám, jak je můžete
spravovat nebo vymazat. V tomto textu najdete:
-- Co jsou cookies?
-- Jak odmítnout, vymazat nebo nastavit používání souborů cookies
-- Jaké soubory cookies používáme

Co jsou cookies?
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do vašeho prohlížeče.
Umožňují zaznamenávat informaci o vaší návštěvě, abychom vám mohli webovou stránku správně
zobrazit. Webové stránky pro Vás díky těmto nastavením mohou být uživatelsky jednodušší a příjemnější.
Vaše cookies jsou uložené jen s vaším souhlasem. Svoji preferenci používání souborů cookies lze kdykoliv
změnit.

Jak odmítnout, vymazat nebo nastavit používání souborů cookies
Používání souborů cookies je možné nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina
prohlížečů souborů cookies automaticky přijímá již v úvodním nastavení. Soubory cookies je možné
pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout, nastavit používání pouze některých souborů cookies
nebo je zcela vymazat. Zakázaní souborů cookies může ovlivnit tuto a mnoho dalších webových stránek,
které navštívíte. Zakázaní těchto souborů cookies obvykle povede i k zakázaní určitých funkcí
a vlastností. Pro více informací použijte prosím nápovědu internetového prohlížeče, který používáte.

Jaké soubory cookies používáme?
Na naší stránce používáme cookies nezbytné (technické) a analytické. Podle druhu smluvního vztahu
jsou v tabulce níže uvedené účely zpracovaní osobních údajů (dále jen „OÚ“), z nichž je patrná kategorie
dotknutých osob, právní základ ke jejich zpracování, kategorie zpracovaných OÚ jako i doba, po kterou
bude poskytovatel tyto OÚ zpracovávat.

Dotčené osoby

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ zpracování
osobních údajů

Doba zpracování

Příjemci

uživatel, fyzická osoba,
která navštívila webovou
stránku správce

Nezbytné (technické) cookies – ukládání nebo přístup
k informacím na zařízení a zajišťování řádné funkčnosti,
zajištění ochrany a bezpečnosti naší webové stránky,
řádné využívání webové stránky.

Zákonná povinnost

Uvedeno v tabulce Seznam
cookies

subjekty, kterým správce
poskytuje osobní údaje
na základě zákona

uživatel, fyzická osoba,
která navštívila webovou
stránku správce

Analytické cookies – analytické cookies umožňují
KaratNet rozpoznat a spočítat počet uživatelů a získat
informace o tom, jak se webová stránka používá (např.
které stránky nejčastěji otevírá uživatel a zda uživatel od
některých stránek dostává chybová hlášení). To pomáhá
zlepšit způsob, jakým funguje webová stránka, například
tím, že uživatel může snadno nalézt to, co hledá.

Souhlas osoby

Uvedeno v tabulce Seznam
cookies

subjekty, kterým správce
poskytuje osobní údaje
na základě zákona
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Seznam cookies:
Skupina

Názov

Doba uchovávania

Účel

Nezbytné

cookie-consent

1 rok

Fungování webové stránky

Analytické

_gat

1 minuta

Analýza používání webové stránky zajišťovaná společností Google

Analytické

_gid

24 hodin

Analýza používání webové stránky zajišťovaná společností Google

Analytické

_ga

2 roky

Analýza používání webové stránky zajišťovaná společností Google

V případě pochybností o plnění povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit
na společnost KaratNet s.r.o, a to na našem emailu: poverenec@karatnet.cz, formou doporučeného listu
společnosti KaratNet na adresu: KaratNet s.r.o, Sluneční náměstí 2583/1,158 00 Praha 5. Do předmětu
e-mailu i listu je nutné uvést „Osobní údaje – Cookies“.
Samozřejmě pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu se zákonem, máte právo
obrátit se se stížností k dozorovému úřadu, jímž je zejména Úřad pro ochranu osobních údajů,
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: http://www.uoou.cz.
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