
 

 

ROZŠÍŘENÉ ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES 

 

Naše zásady používání cookies 

Autorem tohoto dokumentu je firma Thermoplay S.p.A., která spravuje osobní údaje a webové stránky 

www.thermoplay.it v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a nařízením vydaným 8. května 

2014 ručitelem za ochranu osobních údajů  a nazvaným „Zjednodušená ustanovení o poskytování 

informací a získávání souhlasu s využitím souborů cookies“ (Simplified Arrangements to Provide 

Information and Obtain Consent Regarding Cookies; nařízení č. 126, vydáno 3. června 2014).  

 

CO JSOU COOKIES A K ČEMU SLOUŽÍ?  

Cookies jsou krátké textové soubory, které při navštívení webových stránek vytváří webový server a 

odesílá je do prohlížeče. 

Soubory cookies plní celou řadu důležitých funkcí. Jedná se například o ověřování identity uživatele, 

monitorování návštěv stránek, ukládání nastavení uživatelů a zlepšování služeb poskytovaných 

webovou stránkou.  

 

JAKÉ TYPY SOUBORŮ COOKIES TYTO STRÁNKY POUŽÍVAJÍ? 

 

Technické soubory cookies 

Tyto soubory jsou nezbytné pro správné fungování stránek. Umožňují prohledávání stránek a další 

funkce. Bez technických cookies bychom vám nemohli poskytovat služby, pro které naše stránky 

navštěvujete.  

Žádný další účel technické cookies nemají. Obvykle je instaluje přímo vlastník nebo správce webové 

stránky. Patří sem následující typy cookies:  

http://www.thermoplay.it/
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 „session cookies“ umožňující optimální prohledávání a používání webových stránek; tyto 

cookies zajišťují řádné fungování stránek; 

 analytické cookies, které lze rovněž zařadit mezi technické soubory cookies, protože je používá 

přímo vlastník stránek a jejich účelem je zlepšení poskytovaných služeb prostřednictvím 

statistických informací o návštěvnosti stránek; 

 funkční cookies umožňující prohledávání stránek podle uživatelem zvolených kritérií (jazyk, typ 

výrobku); cílem je opět zlepšení poskytovaných služeb. 

 

K ukládání technických souborů cookies není zapotřebí souhlas uživatele, ale uživatel o něm musí být 

informován. Instalují se automaticky při návštěvě stránky.  

 

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Poskytnutí osobních údajů uživatelem je dobrovolné, ale současně nezbytné pro správné fungování 

těchto stránek. Pokud uživatel odmítne příslušná data poskytnout, nebude si moci tyto stránky správně 

zobrazit a používat.  

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádným třetím osobám. Mohou však být předány: 

1. firmám zajišťujícím údržbu webových stránek; 

2. orgánům veřejné moci a dalším veřejným a soukromým institucím a organizacím, pokud je to 

zapotřebí ke splnění právních závazků. 

Zpracování osobních údajů uživatelů budou provádět pouze osoby zaměstnané vlastníkem těchto 

stránek a výslovně pověřené touto činností. 

 

METODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Data budou zpracovávána s pomocí informačních technologií, a to v tištěné, magnetické, digitální i 

elektronické podobě. Shromážděná data budou uložena a chráněna v kanceláři sídla společnosti 

Thermoplay S.p.A., Via Carlo Viola 74, Itálie, a budou použita výhradně pro výše uvedené účely. 
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PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ DAT 

Právním základem pro zpracování dat je plnění oprávněných zájmů společnosti.   

 

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

V souladu s principem nezbytnosti a proporcionality budou osobní údaje uchovávány pouze po dobu 

nezbytně nutnou k implementaci výše uvedeného.  

 

PRÁVA VZTAHUJÍCÍ SE K OSOBNÍM ÚDAJŮM  

Jako osoba, které se osobní údaje týkají, máte právo na informaci o tom, zda jsou vaše osobní údaje 

zpracovávány, a pokud ano, máte právo požadovat přístup k těmto údajům dle článku 15 výše 

uvedeného nařízení. Dále máte právo si tyto osobní údaje vyžádat a požadovat jejich opravu (články 15 

a 16 nařízení). 

Kromě toho můžete požadovat vymazání vašich osobních údajů a také to, aby bylo zpracování vašich 

osobních údajů omezeno. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a 

také právo, existují-li k tomu oprávněné důvody, podat stížnost u dozorového úřadu (článek 17 nařízení 

a články následující). 

Tato práva lze uplatnit písemně na adrese privacy@thermoplay.com 

 

SPRÁVCE A ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Správcem osobních údajů uživatelů je společnost Thermoplay S.p.A. se sídlem na adrese Pont Saint 

Martin (AO), Via Carlo Viola 74, Itálie.  

Seznam externích zpracovatelů bude poskytnut po zaslání písemné žádosti na adresu 

privacy@thermoplay.com. 

 


