Základní informace
Správce osobních údajů
Společnost LesaffreČesko, a.s., se sídlem Hodolanská 1296/34, Hodolany 77900 Olomouc, IČO:
25827529, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
2090/KSOS, která je tvůrcem a majitelem lesaffre.cz, je zároveň správcem a zpracovatelem Vašich
osobních údajů, a to dle a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o
ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů – General Data
ProtectionRegulation (GDPR) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za
účelem obchodních sdělení, navázání spolupráce, plnění smluvního závazku, oprávněných zájmů či
plnění zákonných povinností.
Automatizovaně zpracovávané osobní údaje
Při návštěvě našich webových stránek o Vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např.
IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o Vašem internetovém
prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o
Vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách
navštívíte a které informace dostupné z našich stránek si zobrazujete. Informace o Vašem chování na
našem webu jsou však z důvodu Vaší nejvyšší ochrany soukromí anonymizované, proto je ani sami
nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě. Při návštěvě našich webových
stránek prostřednictvím mobilního zařízení můžeme zpracovávat informace o tomto Vašem zařízení
(data o Vašem mobilním zařízení).
Cookies
Automaticky zpracováváme i cookies.
Co jsou soubory cookies?
Jedná se vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se
jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou webové stránky využívány.
Dokážeme tak odlišit (ne však konkretizovat či identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a
přizpůsobit obsah webových stránek konkrétním preferencím. Soubory cookies jsou důležité. Bez
nich by procházení webu bylo mnohem složitější.
Cookies slouží k několika účelům. Na našich internetových stránkách používáme tyto cookies:
Analytické cookies: tento typ cookies nám pomáhá vylepšit naše webové stránky, z čehož ve výsledku
těžíte opět Vy. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google
Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože
anonymizované cookies nelze přiřadit ke konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme
pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní
uživatel na našich internetových stránkách choval (jaké stránky navštívil, jaké služby si prohlížel
apod.) Zpracování těchto cookies lze také odmítnout, viz níže pod bodem: CESTA K NASTAVENÍ
COOKIES
Poznatky z těchto cookies používáme i pro reklamní účely.

JAK NASTAVIT COOKIES: CESTA K NASTAVENÍ COOKIES
Stačí používat některý z běžně dostupných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Opera,
MozillaFirefox, Google Chrome, Safari) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání
ukládání údajů o navštívených internetových stránkách, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies
úplně zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím
fungování některým funkcím, které Vám pomáhají.
Vypnutím analytických cookies nám ale bohužel razantně ztížíte zlepšování našich webových stránek.
Pro odmítnutí zpracování cookies (s výjimkou technických cookies) nám můžete napsat na emailovou adresu info.cz@lesaffre.com. Odmítnutím zpracování funkčních a analytických cookies
nepřijdete o možnost přistupovat na naše internetové stránky, ani to nepovede k odmítnutí našich
služeb. Odmítnutím zpracování funkčních a analytických cookies však můžete nechtěně docílit toho,
že naše internetové stránky nebudou fungovat úplně správně a některé jejich funkce mohou být pro
Vás následně nedostupné. Celková efektivita a dostupnost možností našich stránek tak může být při
procházení našeho webu omezena.

Zpracovávání Vašich osobních údajů při přístupu z mobilního zařízení
Vstupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu, tabletu či obdobného zařízení, tak je pro
tyto přístroje optimalizujeme. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme stejným
způsobem, jako je uvedeno výše.
Na cookies okno se lze také prokliknout ze spodní části stránek, v rohu se objeví štítek „cookies“.
Proč shromažďujeme a zpracováváme
Vaše osobní údaje Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:


Zlepšování poskytovaných služeb: pomocí chování na našem webu Vám dokážeme vylepšit obsah
na webových stránkách. K optimalizaci prvků na webu a mimo web (personalizovaná reklama na
webu třetích stran) můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B
testování), Google Analytics, apod.

Po jakou dobu zpracováváme cookies?
Cookies: cookies zahrnující chování uživatele mažeme po 30 dnech s tím, že starší data jsou
dostupná v anonymizované podobě v Google Analytics.

Ochrana osobních údajů:
Vaše osobní údaje jsou u nás naprosto v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a
zneužití Vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak
organizačního charakteru. Záleží nám na ochraně Vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně
kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Veškerá

komunikace mezi Vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Všechna Vaše data
jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě
kontrolovaným a auditovaným přístupem. Snažíme se používat taková bezpečností opatření,
která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá
bezpečnostní opatření jsou tak pravidelně aktualizována. Odvolání souhlasu: Ve vztahu k Vašim
osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních
údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování,
právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání Vašich osobních údajů, právo na přístup k
Vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů, právo být
informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na
výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s Vámi zpracováváme, tedy právo být
zapomenut.

Máte-li za to, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost na
Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme Však rádi, budete-li řešit takový nárok nejprve s námi.
Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím na e-mailové adrese info.cz@lesaffre.comTyto
Podmínky ochrany osobních údajů včetně všech jejich součástí jsou platné a účinné 2.3.2022, přičemž
jsou k dispozici elektronicky na lesaffre.cz
Cookies, které zpracováváme:

Název cookies

Specifikace cookies

VISITOR_INFO1_LIVE

Soubor cookie, který YouTube nastavuje a který
měří vaši šířku pásma a určuje, zda získáte nové
nebo staré rozhraní přehrávače.

YSC

Tento soubor cookie nastavuje video služba
YouTube na stránkách s vloženými videi
YouTube za účelem sledování zhlédnutí.

__utma

Jedná se o trvalý soubor cookie, jehož platnost ve
výchozím nastavení vyprší za 2 roky a rozlišuje
mezi uživateli a relacemi. Používá se ke sledování
první návštěvy, poslední návštěvy, aktuální
návštěvy a počtu návštěv pro výpočet statistik
nových a vracejících se návštěvníků. Soubor
cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data
odeslána do Google Analytics. Životnost souboru
cookie mohou vlastníci webových stránek
přizpůsobit.

__utmc

Obsahuje časové razítko přesného okamžiku, kdy
návštěvník opustí web. Toto funguje s _utmb pro
výpočet, kdy zavřete prohlížeč, abyste vypočítali,
jak dlouho trvá návštěva.

__utmz

Tento soubor cookie sleduje vstupní bod na vaše
webové stránky a ukládá zdroj návštěvnosti,
médium, kampaň a hledaný výraz použitý k
přistání na váš web – takže služba Google
Analytics může vlastníkům webu sdělit, odkud
návštěvníci přišli, když na web přišli. Soubor
cookie má životnost 6 měsíců a aktualizuje se
pokaždé, když jsou data odeslána do Google
Analytics.

__utmt

Používá se k omezení rychlosti požadavků na
službu (omezení shromažďování dat na webech s
vysokou návštěvností)

__utmb

Používá se k určení nových relací a návštěv a
vyprší po 30 minutách. Soubor cookie obsahuje
časové razítko přesného okamžiku, kdy
návštěvník vstoupí na webovou stránku, a je
aktualizován pokaždé, když jsou data odeslána
do Google Analytics. Jakákoli aktivita uživatele v
průběhu 30 minut se bude počítat jako jedna
návštěva, a to i v případě, že uživatel web opustí
a poté se na něj vrátí. Návrat po 30 minutách se
bude počítat jako nová návštěva, ale vracející se
návštěvník.

cookielawinfo-checkbox-necessary

Tento soubor cookie, nastavený pluginem GDPR
CookieConsent, se používá k zaznamenání
souhlasu uživatele s cookies v kategorii
„Nezbytné“.

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR
CookieConsent. Účelem tohoto souboru cookie
je zkontrolovat, zda uživatel udělil souhlas s
používáním souborů cookie v kategorii
„Nepotřebné“.

