Oznámení o shromažďování a zpracování osobních údajů o návštěvnících webových
stránek
(A) Úvodní ustanovení
1. Oznámení o zpracování osobních údajů
Společnost Kašpar PR, s.r.o. (dále jen „společnost Kašpar PR“ nebo „Společnost“) se
sídlem Thámova 221/7, 186 00, Praha 8 IČ: 06714030, DIČ: CZ06714030, zapsaná
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 287674 (dále jen
„společnost Kašpar PR“ nebo „Společnost“) jako provozovatel webových stránek kasparpr.cz
poskytovaných v České republice (dále jen „tyto Webové stránky“) vydává toto oznámení o
shromažďování a zpracování osobních údajů o návštěvnících webových stránek (dále jen
„Prohlášení o ochraně osobních údajů“ nebo „Oznámení“ nebo „Prohlášení“). Společnost se
specializuje na oblasti public relations a působí na českém trhu.
2. Účel Oznámení o shromažďování a zpracování osobních údajů o návštěvnících
webových stránek
Toto Oznámení o shromažďování a zpracování osobních údajů poskytuje vysvětlení, jakým
způsobem chrání společnost Kašpar PR data návštěvníků získané prostřednictvím těchto
Webových stránek (jak jsou definovány níže).
Společnost Kašpar PR upozorňuje, že další národní, regionální či odvětvové stránky
umístěné na kasparpr.cz mohou být poskytovány jinými subjekty, nebo jejich přidruženými
subjekty, a že Provozovatel, tedy Společnost, za ně tudíž neodpovídá.
Takové stránky, ani jiné webové stránky, které mohou být s těmito Webovými stránkami
propojené, se neřídí tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. Společnost Kašpar PR
doporučuje návštěvníkům, aby se seznámili s prohlášením o ochraně osobních údajů na
každé z těchto stránek.
3. Kontaktní údaje společnosti Kašpar PR
V případě dotazů týkajících se problematiky zpracování osobních údajů společností Kašpar
PR, týkajících se tohoto Oznámení, a jejich ochrany, je možné využít emailové adresy
gdpr@kasparpr.cz.
(B) Shromažďování a zpracování osobních údajů
Návštěvníci těchto Webových stránek nemusejí poskytovat žádné osobní údaje.
Prostřednictvím těchto Webových stránek však mohou být shromažďovány osobní údaje,
které návštěvníci dobrovolně poskytnou pro konkrétní účel. V takovém případě (tedy v
případě, že tyto Webové stránky obsahují systém nebo aplikaci, která je využívána pro
zpracování osobních údajů pro konkrétní účel, např. kontaktování Společnosti, nábor nebo
účast na akcích) bude souhlas se zpracováním osobních údajů vyžádán příslušným
správcem osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu
osobních údajů a/nebo bude předtím, než budou shromážděny nebo zpracovány jakékoliv
osobní údaje, poskytnuta příslušná informace o shromažďování a zpracování osobních
údajů.
Tyto Webové stránky neshromažďují ani nezpracovávají žádné zvláštní kategorie osobních
údajů (citlivé osobní údaje).
(C) Obecné informace o cookies

1. Cookies
Cookies (či soubory cookies) jsou textové (datové) soubory obsahující malé množství
informací (dat), které se při návštěvě webových stránek ukládají do uživatelova počítače,
mobilního telefonu či jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě webových stránek
jsou soubory cookies odesílány zpět na webové stránky (příp. jiné stránky), které soubory
cookies rozpoznají, a umožní tak webovým stránkám rozpoznat uživatelův počítač, mobilní
telefon či jiné zařízení.
2. Účel cookies
Cookies jsou používány k různým účelům, počínaje zajištěním funkčnosti webových stránek,
přes umožnění individualizace a personalizace webových stránek či statistických analýz
chování uživatelů na webových stránkách, a konče cílením reklamy na uživatele webových
stránek.
3. Druhy a typy souborů cookies
Dělení cookies z hlediska trvanlivosti
•

Z hlediska trvanlivosti (doby uložení) jsou cookies děleny na dočasné cookies
(session cookies) a dlouhodobé cookies (persistent cookies).

•

Dočasné cookies jsou cookies, které se aktivují v okamžiku otevření webových
stránek, a které se automaticky vymažou v okamžiku opuštění webových stránek.
Dlouhodobé cookies jsou cookies, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele po
dobu stanovenou v souborech cookies.

Dělení cookies z hlediska původu
•

Z hlediska původu jsou rozlišovány cookies „první strany“ (first party cookies) a
cookies „třetí strany“ (third party cookies).

•

Cookies „první strany“ jsou cookies, které vytváří webové stránky, které navštěvujete,
a pouze tyto webové stránky mohou tento typ cookies přečíst (rozpoznat).

•

Cookies „třetí strany“ (third party cookies) jsou naopak cookies, které vytvářejí třetí
strany (osoby), které jsou ukládány do zařízení uživatele jinými webovými stránkami
(doménou) než webovými stránkami, které si uživatel momentálně prohlíží. Cookies
„třetí strany“ jsou ukládány na mnoha webových stránkách v rámci internetu a třetí
strany (osoby), které tyto cookies vytvořili, jsou tak schopny sledovat uživatele napříč
všemi webovými stránkami, kde jsou tyto cookies uloženy. Díky tomu tak mohou třetí
strany (osoby) sledovat, analyzovat a vyhodnocovat chování uživatelů a
provozovatelům webových stránek tak poskytovat různé služby (např. měření
návštěvnosti webových stránek či umísťování cílené reklamy).

Dělení cookies z hlediska funkce
•

Z hlediska funkce lze cookies dělit na nezbytně nutné cookies, výkonnostní cookies,
funkční cookies a cílené cookies.

•

Nezbytně nutné cookies (strictly necessary cookies) jsou cookies, které jsou nezbytně
nutné pro fungování webových stránek. Používání nezbytně nutných cookies
nevyžaduje souhlas uživatele.

•

Výkonnostní cookies (performance cookies) jsou cookies, které shromažďují
anonymní informace o tom, jakým způsobem uživatelé používají webové stránky,
například jaké podstránky jsou uživateli navštěvovány nejčastěji či o jaký obsah se
uživatelé zajímají nejčastěji. Tyto informace pak umožňují zlepšovat atraktivitu a
optimalizovat obsah webových stránek. Používání výkonnostních cookies vyžaduje
souhlas uživatele.

•

Funkční cookies (functionality cookies) jsou cookies, které si „pamatují“ informace o
volbách a preferencích uživatele (například uživatelské jméno, volbu jazyka či
preferovanou velikost písma), a které tak zvyšují uživatelský komfort webových
stránek. Používání funkčních cookies vyžaduje souhlas uživatele.

•

Cílené cookies (targeting cookies) jsou cookies, které umožnují cíleně nabízet
uživatelům více relevantní, preferovaný obsah, a to na základě specifických zájmů
uživatelů. Tyto cookies jsou označovány též jako reklamní cookies (cílené reklamní
cookies), neboť velice často jsou tyto cookies využívány pro reklamní a marketingové
účely (například pro zobrazování cílené reklamy uživatelům). Používání cílených
cookies vyžaduje souhlas uživatele.

4. Více informací o cookies
Více informací o souborech cookies můžete nalézt na následujících odkazech:
www.aboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.
(D) Informace o internetových událostech (log information), cookies a webových
prezenčních signálech (web beacons)
Tato stránka shromažďuje standardní informace o internetových událostech (tzv. "log
information"), včetně Vaší IP adresy, typu prohlížeče a jazyka, času přístupu, jakož i
odkazující webové adresy. Aby Společnost zajistila kvalitní správu těchto Webových stránek
a usnadnila pokročilou navigaci, může Společnost nebo její poskytovatelé služeb používat
též tzv. "session cookies" (malé textové soubory uložené v prohlížeči uživatele). Po zavření
prohlížeče, platnost session cookies uplyne. Většina internetových prohlížečů je nastavena
tak, že automaticky akceptuje cookies. Cookies je možné obvykle odstranit nebo odmítnout
tak, že se návštěvník řídí pokyny v podpůrném souboru svého internetového prohlížeče.
Společnost na těchto Webových stránkách využívá pouze tzv. "session cookies" nebo si
uživatel od Provozovatele stránek vyžádal službu, kde je využívání cookies nezbytně nutné,
pro tyto oba případy není nutný předchozí informovaný souhlas uživatele. Společnost má
přístup pouze k souhrnným údajům o cookies pro účely funkčnosti. Společnost Kašpar PR
může shromažďovat údaje pro využití těchto Webových stránek pomocí web beacons. Tyto
naváděče jsou elektronické obrázky, které těmto Webovým stránkám umožňují počítat
návštěvníky, kteří konkrétní stránku otevřeli, nebo zpřístupňují určité soubory cookies pro
sběr souhrnných údajů.
1. Cookies používané na těchto Webových stránkách
Dále uvedené tabulky obsahují popis cookies používaných na těchto Webových stránkách:
Cookies „první strany“

Cookies „třetí strany“

Bližší informace o cookies „třetí strany“ používaných na těchto Webových stránkách lze
nalézt na následujícím odkazu:
[https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage]
2) Správa a deaktivace cookies
Využívání souborů cookies je možné spravovat či ukládání cookies deaktivovat v rámci
nastavení webového prohlížeče. Společnost Kašpar PR však upozorňuje, že deaktivace
cookies může vést k omezení funkčnost těchto Webových stránek, příp. způsobit úplnou
nefunkčnosti některých jejich částí.
Na následujících odkazech je možné získat bližší informace o tom, jak spravovat nastavení
cookies či deaktivovat cookies v nejčastěji používaných webových prohlížečích:
•
•
•
•

Google Chrome: [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en];
Firefox: [https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences];
Internet Explorer: [http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-orallow-cookies]; a
Safari: [http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471].

(E) Ochrana osobních údajů
Vzhledem k tomu, že údaje shromažďované prostřednictvím souborů cookies mohou být v
určitých případech považovány za osobní údaje, společnost Kašpar PR vyzývá ke
seznámení se s Oznámením o zpracování osobních údajů společností Kašpar PR, s.r.o. dle
GDPR dostupných na webových stránkách www.kasparpr.cz.
(F) Sociální média
Tyto Webové stránky mohou obsahovat odkazy na aplikace sociálních médií nebo služby,
které umožní sdílet obsah s ostatními uživateli (souhrnně „Aplikace sociálních médií“).
Jakékoliv osobní nebo jiné údaje, které uživatel vloží do jakékoliv Aplikace sociálních médií,
mohou jiní uživatelé Aplikace sociálních médií přečíst, shromažďovat a používat, přičemž
nad těmito jinými uživateli má Společnost pouze malou nebo žádnou kontrolu. Z tohoto
důvodu nenese společnost Kašpar PR žádnou odpovědnost za jakékoliv použití, zneužití či
jiné neoprávněné nakládání s jakýmikoliv osobními údaji nebo jinými informacemi, které vloží
uživatel do jakékoliv Aplikace sociálních médií, ze strany ostatních uživatelů.
(G) Zabezpečení informací

Společnost uplatňuje standardy technického a provozního zabezpečení veškerých údajů
poskytovaných ze strany návštěvníků prostřednictvím těchto Webových stránek proti
neoprávněnému přístupu, zveřejnění, změně či zničení. Pravidla a postupy Společnosti jsou
v souladu s osvědčenými postupy („best practice“) a jsou personálem společnosti Kašpar PR
řádně dodržovány.
(H) Změny v Oznámení o zpracování osobních údajů
Společnost má právo toto Oznámení upravit či doplnit. Společnost Kašpar PR doporučuje
sledovat aktuální Oznámení o shromažďování a zpracování osobních údajů o návštěvnících
webových stránek zveřejněné na webové adrese www.kasparpr.cz.

