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Poučení o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies 
 

1. Poučení o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies 

Společnost Prototech.cz s.r.o., IČO: 09567623, DIČ: CZ09567623: 

1.  se sídlem Fibichova 218, 276 01 Mělník, zapsanou v obchodním rejstříku, vedenou u 
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 338266 (dále jen „Správce“), jakožto provozovatel 
této webové stránky, využívá na těchto webových stránkách soubory cookie za následujícím 
účelem: 

1. měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti 
a chování návštěvníků na webových stránkách; 

2. fungování webových stránek; 
3. cílení reklamy a marketingu a jejich zobrazování uživatelům, kteří s tím vyjádří 

souhlas. 
2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. 

Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce a 
umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
jen „Nařízení“). 

3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování 
návštěvníků webu – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče. Cookies 
nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro 
fungování webu. 

4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování 
webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu 
webových stránek. 

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik 
týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě 
hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen 
při vynaložení značného a odborného úsilí. 

6. Cookies pro cílení reklamy (marketingové cookies) jsou zpracovávány na základě vašeho 
souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u marketingových cookies. 
Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to 
pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče. Podrobnější informace o této 
možnosti naleznete na konci tohoto dokumentu. 

7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies. 
8. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: 

o požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, případně si 
vyžádat kopii, 

o vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 
případně omezit zpracování, 

o požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedou, pokud výmaz 
není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce, 

o v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů, 
o v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním 

osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, 
případně soud. 


