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PRAVIDLA V OBLASTI COOKIES
Společnost SENSE Vital Air si je vědoma toho, že se zajímáte, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje
používány a sdíleny, a z tohoto důvodu jsme se zavázali respektovat Vaše soukromí a pomáhat
chránit bezpečnost Vašich údajů. Účelem těchto pravidel v oblasti Cookies (dále jen „Pravidla v
oblasti Cookies“) je pomoci Vám lépe porozumět tomu, jak a proč shromažďujeme, ukládáme a
zpracováváme informace získané od Vás automaticky prostřednictvím Cookies a jiných sledovacích
technologií (dále společně jako „Cookies“), když vstupujete na naše internetové stránky a tyto
stránky na adrese https://www.sense.cz používáte (dále jen „Internetové stránky“).
Když navštívíte nebo používáte naše Internetové stránky a Váš prohlížeč je nastavený tak, aby
Cookies akceptoval, je to pro nás potvrzením, že chcete plně využívat služeb našich Internetových
stránek a další technologie, jak je popsáno v těchto Pravidlech v oblasti Cookies. Pokud byste měl(a)
jakékoli dotazy ohledně našich Pravidel v oblasti Cookies, neváhejte a kontaktujte nás na adrese:
sense@sense.cz.

Na co se toto prohlášení vztahuje?
Tato Pravidla v oblasti Cookies se vztahují na shromažďování a používání osobních údajů společností
SENSE Vital Air v situaci, kdy si návštěvník bude naše Internetové stránky prohlížet. To zahrnuje i
všechny související stránky a materiály umístěné na doméně sense.cz. Tato Pravidla v oblasti cookies
se však nevztahují na žádné internetové stránky třetích osob, na které je případně uveden odkaz z
našich Internetových stránek.

Co jsou Cookies?
Cookies jsou textové soubory obsahující malá množství informací, jež jsou stahovány na Vaše
zařízení, když navštívíte internetové stránky. Na Cookies se naše Internetové stránky odkazují při
každé následné návštěvě nebo při návštěvě jakékoliv jiné internetové stránky, která je schopna je
rozpoznat. Cookies jsou užitečné, protože umožňují internetovým stránkám rozpoznat zařízení
návštěvníka. Cookies provádějí mnoho různých funkcí, jako např.: umožňují Vám pohodlnou navigaci
mezi stránkami, přičemž si pamatují Vaše preference a obecně zlepšují Váš celkový dojem. Kvůli jejich
stěžejní roli posilováním nebo umožňováním využitelnosti funkcí internetových stránek Vám vypnutí
Cookies může zabránit v používání určitých částí těchto Internetových stránek. Kategorie Cookies
používané na těchto Internetových stránkách jsou uvedeny níže.

Proč informace shromažďujeme?
Naším hlavním cílem při shromažďování osobních údajů je zajištění hladkého, efektivního a
personalizovaného průběhu Vaší návštěvy našich Internetových stránek. To nám umožní poskytnout
Vám informace, služby a funkce, které budou s maximální pravděpodobností splňovat Vaše potřeby.
Na základě Vašeho chování na našich Internetových stránkách automaticky sledujeme určité
informace o Vás. Tyto informace používáme k provádění interního průzkumu zaměřeného na
demografické parametry, zájmy a chování našich návštěvníků, což nám umožňuje nabídnout
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personalizovanější obsah. Informace, které od Vás a o Vás shromažďujeme, se používají následujícím
způsobem: K zajištění toho, aby obsah z našich Internetových stránek byl prezentován co
nejoptimálnějším způsobem pro Vás, Váš počítač a Váš webový prohlížeč. K měření a zlepšování
výkonnosti a použitelnosti našich Internetových stránek, jejich obsahu, služeb a funkcí, jakož i pro
personalizaci Vašich celkových dojmů.

Informace, jež o vás shromažďujeme
Můžeme o Vás shromažďovat, zpracovávat a používat následující informace: Podrobnosti Vašich
návštěv na našich Internetových stránkách, včetně zejména údajů o počtu návštěv, lokalizačních
údajů, weblogů a dalších komunikačních údajů, činností vyhledávání, jakož i stránky, obsah, software
nebo zdroje, které si prohlížíte. Vaši IP adresu, webové adresy internetových stránek, ze kterých
přicházíte, a informace o Vašem připojení, včetně prohlížeče, operačního systému, typu platformy a
rychlosti internetového připojení Vašeho zařízení. Tyto informace používáme pro provozní účely a
měření výkonnosti a pro regionalizaci části obsahu Internetových stránek.

Informace generované a shromažďované automaticky
Používáme webové analytické nástroje pro automatické ukládání informací o používání
Internetových stránek, jako jsou např. původ, počty a frekvence návštěvníků na našich Internetových
stránkách a způsob, jakým používají jednotlivý obsah a komponenty. Tyto údaje se používají pouze v
souhrnném systému analytických nástrojů a pomáhají nám udělat si představu o tom, jak poskytnout
optimální prostředí pro co největší počet návštěvníků.

Cookies používané na našich internetových stránkách
TYP

ÚČEL

Výkonnostní Cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají internetové
stránky, tj. stránky, na které chodíte nejčastěji, a jakákoliv chybová hlášení, která dostáváte. Tyto
Cookies neshromažďují informace, které Vás identifikují.Informace, které tyto Cookies
shromažďují, jsou agregované, a tudíž anonymní, a používají se pouze pro pochopení toho, jak
jsou internetové stránky používány, a pro určení problémových oblastí s cílem zlepšení
Výkonnostní (performance) Cookies
uživatelských dojmů.Více informací o pravidlech ochrany soukromí společnosti Google v
souvislosti s její analytickou službou můžete zjistit na:
https://policies.google.com/privacy?hl=Google rovněž nabízí nástroj, který Vám umožní zakázat
sledování nástroji Google Analytics u všech internetových stránek, který můžete nalézt na:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Funkcionální Cookies

Trvalé Cookies používáme k tomu, abychom umožnili našim Internetovým stránkám rozpoznat
Vás při následných návštěvách, a tak urychlit nebo vylepšit Vaše surfování, jakož i zapamatovat
si Vaše nastavení a preference, jazyk, region a další možnosti zákaznického uzpůsobení
stránek.Rovněž mohou být použity k poskytování služeb, jako např. sledování video- záznamu
nebo komentování blogu. Takové Cookies nesledují Vaši činnost vy- hledávání na jiných
internetových stránkách.Používáním našich Internetových stránek souhlasíte s tím, že můžeme
tyto typy Cookies kopírovat na Vaše zařízení. Když budou tyto Cookies vypnuty, budou různé
funkce našich Internetových stránek narušené nebo nedostupné.
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Kromě výše uvedených Cookies můžeme na Vaše zařízení kopírovat Cookies pro aktivaci nebo vypnutí
nových funkcí Internetových stránek, které jste se rozhodli použít.

Další shromažďování údajů přes Cookies, jež se může na těchto internetových stránkách dít
Na některých stránkách našich Internetových stránek spatříte „tlačítka sociálních médií“. Tato tlačítka
umožňují návštěvníkům sdílet nebo označovat webové stránky nebo získat přístup k obsahu
společnosti SENSE Vital Air na sociálních sítích. Tato tlačítka mohou odkazovat na: Instagram,
Facebook, LinkedIn a YouTube. Kliknutím na jakékoliv z těchto tlačítek zaznamenají internetové
stránky příslušné třetí osoby Vaši činnost a mohou dané informace používat. Pro implementaci
těchto tlačítek a jejich připojení k příslušným sociálním sítím a externím stránkám je nutno použít
skripty z domén mimo naše Internetové stránky. Měl(a) byste vědět, že služby těchto stránek (např.
Google a Facebook) budou pravděpodobně shromažďovat informace o Vašich zvycích při
vyhledávání, včetně zvyků uplatňovaných na našich Internetových stránkách, i když nekliknete na
dané tlačítko sociálních sítí. Prostudujte si příslušná pravidla každé z těchto internetových stránek
třetích osob, abyste viděli, jak používají Vaše informace a jak se tomu vyhnout nebo jak takové
informace vymazat, pokud se rozhodnete tak učinit.

Co můžete dělat pro kontrolu Cookies shromážděných na našich internetových stránkách?
Pokud nesouhlasíte s použitím Cookies, jsou k dispozici určité možnosti, které Vám pomohou
navštěvovat internetové stránky anonymně, včetně možnosti nastavit Váš prohlížeč k blokování
všech Cookies nebo zapnutí anonymního prohlížení webu.
•
•

•

Můžete Cookies po návštěvě internetových stránek vymazat.
Můžete internetové stránky prohlížet za použití nastavení anonymního surfování Vašeho
prohlížeče (pod názvem „Incognito“ v Chrome, „InPrivate“ v Internet Explorer, „Private
Browsing“ ve Firefox a Safari).
Můžete nastavit bezpečnostní nastavení svého prohlížeče tak, aby byly všechny nebo některé
Cookies blokovány.

Jak může váš webový prohlížeč Cookies ovládat?
V současné době naše Internetové stránky signály „nesledování“ od prohlížeče nerozpoznají. Máte
však další prostředky, jimiž můžete Cookies ovládat. Všechny hlavní prohlížeče poskytují pro Cookies
bezpečnostní nastavení. Obecně umožňují uživatelům blokovat všechny Cookies nebo blokovat
specifické Cookies nebo Cookies třetích osob. Ve svém prohlížeči můžete rovněž aktivovat nastavení,
které Vám umožní Cookies odmítnout. Pokud nenastavíte svůj prohlížeč na odmítnutí Cookies, náš
systém Cookies na Vaše zařizení uloží, když se na naše Internetové stránky přihlásíte. Část věnovaná
„nápovědě“ na liště nástrojů u většiny prohlížečů poskytuje informace o tom, jak Vašemu prohlížeči v
přijímání nových Cookies zabránit, jak prohlížeč nastavit, aby Vás informoval, když obdržíte nové
Cookies, nebo jak zajistit úplné vypnutí Cookies. Vřele doporučujeme, abyste Cookies akceptovali,
neboť Cookies Vám umožní využívat některé funkce našich Internetových stránek.
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Podmínky použití
Pokud se rozhodnete navštívit naše Internetové stránky, Vaše návštěva a jakýkoliv případný spor
ohledně ochrany soukromí budou podléhat těmto Pravidlům v oblasti cookies a našim souvisejícím
Pravidlům o ochraně soukromí, které můžete nalézt na našich Internetových stránkách na adrese:
www.sense.cz/cz/cookies
Jak nás kontaktovat ohledně dalších informací?
Můžete nám napsat e-mailovou zprávu na adresu sense@sense.cz nebo zavolat na telefonní číslo
+420 737 242 578.

Změny těchto pravidel v oblasti Cookies
Tato Pravidla v oblasti Cookies můžeme kdykoliv změnit z důvodu změněné nebo aktualizované
legislativy a/nebo změněným nebo aktualizovaným obchodním standardům. Všechny změny těchto
Pravidel v oblasti cookies jsou umístěny na této stránce a doporučujeme Vám si ji pravidelně
procházet, abyste byl(a) průběžně informován(a).
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