
ZÁSADY COOKIES 

1. My, společnost EMFI Group s.r.o., IČO: 28650123, se sídlem Rudná 711/78, Zábřeh, 700 30 

Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36908, 

coby správce osobních údajů,  

si Vás dovoluje informovat, že za účelem: 

• měření návštěvnosti internetových stránek 
• vytváření statistik týkající se návštěvnosti našich internetových a chování návštěvníků na 

našich internetových stránkách 
• správné funkčnosti našich internetových stránek 
• přizpůsobení našich internetových stránek vašim potřebám 
• zjišťování, které stránky a funkce návštěvníci našich internetových stránek používají nejčastěji;  
• zlepšení využití našich serverů 
• optimalizace a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv našich internetových 

stránek (marketingové cookies) 
 
využíváme malá množství dat, která jsou ukládána ve vašem koncovém zařízení (tzv. cookies). Více o 
cookies se můžete dozvědět zde (https://bit.ly/1rWRnXI) nebo zde (https://bit.ly/1HPoGih). 
 

2. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě, obecně jde o užitečnou službu, protože 

zvyšuje uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky (umožní vašemu počítači 

zapamatovat si navštívené stránky a vaše preferované nastavení jednotlivých stránek).  

 

3. Používání cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina internetových 

prohlížečů cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Cookies však lze odmítnout, a to 

právě nastavením vašeho internetového prohlížeče. Bližší informace o způsobu takového nastavení 

můžete nalézt na následujících stránkách: 

• Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs) 
• Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies) 
• Internet Explorer (https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies) 
• Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=cs_CZ&viewlocale=cs_CZ)  

 

4. Sběr cookies za výše uvedeným účelem lze považovat za zpracování osobních údajů, které je možné, 

s výjimkou marketingových cookies, na základě našeho oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 

písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). 

 

5. Marketingové cookies pro optimalizaci a zobrazování reklam zpracováváme na základě vašeho 

souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas nám udělujete prostřednictvím nastavení 

vašeho internetového prohlížeče a na dobu, která je uvedena níže u jednotlivých marketingových 

cookies. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení vašeho internetového 

prohlížeče. 

 

6. Technické cookies, které jsou nezbytné pro funkčnost našich internetových stránek, však budou 

uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování internetových stránek.  

 

7. Proti zpracování cookies lze vznést za podmínek čl. 21 GDPR námitku. Námitku můžete zaslat na 

adresu obchod@kuptotu.com. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies, nelze v 

takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu našich internetových stránek. 

 

8. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti našich internetových stránek a vytváření 

statistik týkající se jejich návštěvnosti a chování návštěvníků na internetových stránkách jsou 

zpracovávány v téměř anonymizované podobě, která sice umožňuje vaši identifikaci, ale pouze při 

vynaložení značného a odborného úsilí. 
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9. Všechny cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies. 

 

10. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: 

• Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; 

• Facebook Inc., Menlo Park, California, USA 
• Seznam.cz, a.s. Praha 5 – Smíchov, radlická 3294/10 

 

11. Tito zpracovatelé dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami dostupnými zde: 

• https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs 
• https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs 
• https://www.facebook.com/policy.php 
• https://d29-a.sdn.szn.cz/d_29/c_data_G_J/3j2CC.pdf  

 

12. V souladu s GDPR máte následující práva: 

• právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR); 
• právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR); 
• právo na omezení zpracování svých osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR); 
• právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů (za podmínek čl. 21 GDPR); 
• právo na přenositelnost svých osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR). 

 

13. V případě, že se budete domnívat, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, máte též 

právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.  

 

14. V případě jakýchkoliv dalších dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktů, 

které naleznete na adrese www.kuptotu.cz/contacts  
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