INFORMACE O POUŽITÍ COOKIES
ÚVODNÍ INFORMACE
Správce osobních údajů:
Společnost FitCraft Energy s.r.o., IČ: 28638531, se sídlem Zašovská 907, Krásno nad Bečvou, 757 01
Valašské Meziříčí, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36162
(dále jen „Správce“ nebo „Společnost“)
Kontaktní údaje správce:
Adresa pro doručování: FitCraft Energy s.r.o., Zašovská 907, Krásno nad Bečvou, 757 01, Valašské
Meziříčí, adresa elektronické pošty: info@fitcraftenergy.cz, telefon: +420 571 113 311.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
__________________________________________________________________________________
CO JSOU TO COOKIES SOUBORY?
Za účelem zlepšení fungování webové stránky, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem
optimalizace marketingových aktivit používá Správce na svých webových stránkách tzv. cookies
soubory. Cookies soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče
lokálně v počítači nebo mobilním zařízení, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.
Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
Druhy cookies souborů, které společnost Správce shromažďuje na svých webových stránkách:
•

Relační cookies - Jsou automaticky smazány v momentě, kdy opustíte stránky. Napomáhají v
průběhu návštěvy stránek jejich správnému zobrazení.

•

Permanentní cookies (login) – Ukládají se v zařízení, mohou obsahovat anonymní identifikátor
vašeho prohlížeče, samy o sobě vás neidentifikují jako jednotlivce, pouze identifikují přístup
k určitým webovým stránkám a chování uživatelů přistupujících z určitého zařízen a jsou
využívaná, zejména pro účely statistik používání stránek. Permanentní cookies mohou být dále
používány zejména pro měření či reklamní kampaně a marketingové účely. Měřící cookie umí
poznat opakovanou návštěvu webových stránek ze stejného prohlížeče na stejném zařízení a
sledovat aktivity při prohlížení stránek

JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME?
•

Nutné soubory cookies – Pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní
funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová
stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

•

Statistické soubory cookies – Pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak
návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.

•

Marketingové soubory cookies – Jsou používány pro sledování návštěvníků na webových
stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého
uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Podrobnější informace získáte na výše uvedeném kontaktu na Správce.
POSTUP PRO ODSTRANĚNÍ SOUBORŮ COOKIES
Soubory cookies a údaje uložené o Vaší osobě můžete vždy odstranit. Postup odstranění souborů

cookies v prohlížeči naleznete v odkazech níže:
•
•
•
•
•
•
•
•

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
iPhone, iPad a další Apple zařízení
Flash cookies (pro všechny prohlížeče)
Zařízení s Android

GOOGLE ANALYTICS A GOOGLE ADWORDS
K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá Správce službu také Google Analytics,
vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA (dále jen „Google“).
Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené
prostřednictvím shromážděných cookies souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam
podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách
Správce nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení
IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve
výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena
(anonymizována).
Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o
ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.
Sběru cookies souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník
webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i
kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookies, který zamezí
budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
V rámci služby Google Analytics využívá Správce i související reklamní funkce poskytované Google,
jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických
dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů
(tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení
reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout
reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.
Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek Správce vypnout či upravit prostřednictvím
svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

