Zásady zpracování cookies
Společnost WCA Holding a.s. se sídlem v Ovocný Trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1,
IČO 07302363, bere ochranu osobních údajů údaje vážně, proto se, prosím, seznamte
s informací, jakým způsobem naše společnost zpracovává cookies na svých webových
stránkách.

Co jsou cookies?
Cookies jsou krátké textové soubory, které vytváří webový server a ukládá je do počítače.
Počítač je pak identifikován, když se na server vrátí. Obvykle se do cookies nahrávají
uživatelské předvolby (například jazyk zvolený na stránce) nebo nějaký stav věci (jestli jste
přihlášení, jaké zboží máte v košíku, atp.).

Jaké cookies používáme my?
Cookies používáme i my, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivé a abychom vás
lépe poznali a věděli, co se vám líbí. K tomu mnohdy používáme cookies třetích stran. Tím vám
můžeme nabídnout přesně to, co potřebujete a nebudeme vás oslovovat pro vás
nezajímavými nabídkami. Některé cookies mohou sbírat osobní údaje.

Pro jaké účely sbíráme cookies?

1. Pro účel fungování webových stránek. Takové technické cookies jsou nezbytné, aby
stránky fungovali tak, jak mají a jejich ukládání k vám do zařízení je naším oprávněným
zájmem.

2. Pro účel měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a
chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a
anonymizované podobě (jako náš oprávněný zájem) nebo pseudonymizované podobě
při které dochází ke zpracování osobních údajů a která umožňuje identifikaci
jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí. Zpracování těchto
sledovacích cookies může probíhat jen s vaším souhlasem.

3. Cookies pro účel cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu a
obsahují osobní údaje. Jedná se o remarketingové cookies. Díky těmto cookies pak třetí
strany jako např. Google zobrazují reklamy, které odpovídají vašim preferencím a
zájmům na našich webových stránkách, ale i na webových inzertních plochách jiných
společností.

4. Vznést námitku můžete nastavením prohlížeče, jak je níže popsáno. V případě vznesení
námitky nemůžeme zaručit, že webové stránky budou fungovat správně.

Souhlas se zpracováním cookies můžete kdykoliv odvolat nebo znovuudělit nastavením
prohlížeče, jak je popsáno níže.

Jaké cookies používáme?
Název/Vydavatel cookie použité na
stránce
Typ cookie

Doba exspirace

Vidí její obsah
třetí strana?

AdWords

sledovací, remarketing

90 dní

ano

DoubleClick

sledovací, remarketing

persistent

ano

Facebook, Instagram

sledovací

persistent

ano

Google Analytics (_ga, _gid, _gat)

sledovací

2 years, 24 hour,
1 minute
ano

Sklik

sledovací, remarketing

30 dní, max 540
dní
ano

Smartlook

sledovací

2 roky

ano

Hotjar

sledovací

10 let

ano

Pinterest

sledovací

30 dní

ano

Youtube

sledovací

2 roky

ano

Glami

sledovací

365 dní

ano

searchfeedLastLoadTimeStamp

technická (čas posledního načtení
feedu pro vyhledávání na webu)

session

ne

searchfeedLoaded

technická (informace o dočtení
feedu pro vyhledávání na webu)

session

ne

newCookieAlertSeen

technická (informace o souhlasu s
využitím cookies)

platnost 30 dní

ne

PHPSESSID

technická (identifikátor aktuálního
sezení)

session

ne

Kdo cookies vidí?
●
●
●
●
●
●
●

Seznam.cz, a.s. (IČO 261 68 685);
Smartsupp.com, s.r.o. (IČO 036 68 681);
Hotjar Limited, se sídlem Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000,
Malta
Pinterest Europe Ltd., se sídlem Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko;
Inspigroup s.r.o. (IČO 24263532);
Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,
Irsko;
Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525,
Irsko.

●

Ollero s.r.o. ( IČO 06530656 )

Výše uvedení příjemci zpracovávají vaše osobní údaje pouze za uvedenými účely a na základě
našich pokynů v souladu s příslušnými opatřeními pro zajištění důvěrnosti a zabezpečení
vašich osobních údajů.

Osobní údaje jsou předávány mimo země Evropské unie s dostatečnou zárukou – společnosti
Google a Facebook jsou součástí Privacy Shield.

Kontakt na pověřeného pracovníka

Chcete-li získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní
údaje nebo uplatnit svá práva, obraťte se na našeho pověřeného pracovníka:

Dominika Zábojníková
+420777429810
email: gdpr@wcaholding.cz

Jak uplatnit právo na výmaz a právo vznést námitku nastavením prohlížeče?
Omezení cookies může vést ke snížení kvality fungování webových stránek.

Změna nastavení cookies v prohlížeči Internet Explorer [https://support.microsoft.com/cscz/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer ]
Změna nastavení cookies v prohlížeči Firefox [https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazanicookies ]
Změna nastavení cookies v prohlížeči Chrome
[https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
]
Změna nastavení cookies v prohlížeči Safari
[https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ ]
Změna nastavení cookies v prohlížeči Edge [https://napoveda.seznam.cz/cz/email/microsoftedge/smazani-docasnych-souboru-cookies-edge/ ]
Změna nastavení cookies v prohlížeči Opera
[http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html ]

Google také nabízí řízení behaviorálních reklam na vašem účtu
[http://www.google.com/settings/ads] nebo na stránkách organizace Network Advertising
Iniciative [http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp ]

