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ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – COOKIES 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

Ochrana osobních údajů návštěvníků platformy Roletik na adrese www.roletik.com (dále jen 
„Platforma“) je pro nás prioritou. Vypracovali jsme tyto Zásady ochrany osobních údajů, 
abychom vás jako návštěvníky Platformy informovali o tom, jak společnost ROLETIK s.r.o.,                
se sídlem Chvalova 1121/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika (dále jen „my“ nebo „Roletik“) 
vaše osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává v souvislosti s provozováním Platformy. 

Při provozování Platformy vždy v  nejvyšší možné míře dbáme na ochranu vašeho soukromí              
a osobních údajů. Níže najdete základní informace o souborech cookies a o tom, jak je v rámci 
Platformy využíváme. 

2. CO JSOU SOUBORY COOKIES? 

Cookies jsou soubory ukládané na vašem koncovém zařízení, jež slouží k ukládání informací            
o prohlížení našich internetových stránek (nastavení jazyka, délka připojení navštívené stránky 
apod.). Tyto údaje můžeme využít v průběhu vašich dalších návštěv, především pro usnadnění 
prohlížení. Klademe velký důraz na transparentnost, proto v těchto Zásadách ochrany osobních 
údajů podáváme soupis typů souborů cookies využívaných na naši webové stránek. Věnujte 
pozornost tomu, že při sdílení koncového zařízení s jinými osobami nemusejí soubory cookies 
plně zajišťovat osobní nastavení stránky. 

3. PROČ V PLATFORMĚ POUŽÍVÁME COOKIES? 

Vaše osobní údaje v  podobě souborů cookies zpracováváme především pro účely zlepšení 
vašeho uživatelského zážitku z  používání našich webových stránek, například pomocí 
zapamatování si vašich uživatelských preferencí, nastavení, či autentifikačních údajů. Soubory 
cookies nám dále pomáhají individualizovat obsah který je vám na našich stránkách zobrazován, 
včetně případných nabídek našich produktů a služeb tak, aby co nejvíc odpovídal vašim 
preferencím. 

4. JAKÉ TYPY COOKIES VYUŽÍVÁME? 

Naše stránky mohou využívat následující soubory cookies: 

• Uživatelské cookies. Tyto soubory cookies jsou sbírány při vašem využívaní našich 
stránek, tj. na základě vašeho jednání na našich webových stránkách, v  nezbytném 
rozsahu pro zajištění fungování jednotlivých uživatelských funkcionalit. Tyto cookies nám 
například pomáhají zajistit, že při procház ení našich webových stránek a jejich sekcí 
zůstanete přihlášení nebo že po dobu vaší návštěvy našich webových stránek nedojde 
k  vymazání vámi vložených informací (např. vyplněného formuláře, nákupního košíku 
atd.). 

• Autentifikační cookies. Autentifikační cookies nám umožňují zapamatovat si vaše 
autentifikační (např. přihlašovací) údaje, které jste na našich stránkách použili a vás tak 
současně zbavují nutnosti tyto údaje opakovaně manuálně uvádět. Autentifikační 
cookies můžeme vést jako sezónní, tj. cookies které budou zpracovávány pouze po dobu 
vaší návštěvy našich webových stránek a následně je automaticky vymažeme, nebo jako  
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• permanentní, tj. cookies které zůstanou uložíme i po vašem opuštění našich stránek             
a které budou sloužit k vaší případné budoucí autentifikaci. 

• Cookies multimediálních přehrávačů. Tyto soubory cookies nám umožňují 
zapamatovat si vaše preference ve vztahu k  zobrazenému multimediálnímu obsahu 
našich webových stránek (kvalita zvuku, obrazu, rychlost načtení obsahu, data 
umožňující pokračovat v přehrávání zvuku nebo videa od posledního přerušení). 

• Preferenční cookies. Preferenční cookies nám umožňují zapamatovat si a při každé vaší 
návštěvě našich webových stránek obnovovat vaše preferenční nastavení (nastavení 
jazyka, zobrazení rozhraní stránky). 

• Cookies třetích stran. Jsou používány partnerskými webovými stránkami, které jsou 
součástí našich stránek nebo na které naše stránky odkazují 

• Když navštívíte naše webové stránky, můžete si povšimnout, že některé soubory cookies 
nejsou s námi přímo spojené. Pokud navštívíte webovou stránku, která obsahuje vložený 
obsah, například z Facebooku nebo YouTube, mohou vám být zaslány  soubory cookies 
právě z těchto stránek. Tyto soubory cookies nejsou pod naší kontrolou, a proto vám 
doporučujeme získat informace o použití souborů cookies těchto třetích stran na jejich 
webových stránkách. 

• Marketingové cookies. Naše webové stránky mohou dále využívat soubory cookies 
sloužící k tomu, abychom získali informace o výrobcích, službách a stránkách, které jste 
navštívili. Díky tomuto typu souborů cookies vám můžeme nabízet obsah upravený             
na míru, a zejména v průběhu prohlížení našich stránek můžeme zobrazovat cílenou 
reklamu odpovídající vašemu očekávání. Tento typ souborů cookies lze upravit podle vaší 
volby, viz níže. Odmítnete-li využívání souborů cookies sloužících k identifikaci výrobků, 
služeb a stránek, které jste navštívili, obsah prohlížení nebude uzpůsoben na míru                 
a zobrazené reklamy pro vás mohou být nezajímavé. 

5. JAKÉ DALŠÍ ÚDAJE JSOU PŘI NAVŠTĚVOVÁNÍ PLATFORMY SBÍRÁNY? 

Při navštěvování Platformy budeme sledovat vaši orientaci na našich webových stránkách, 
abychom ověřili, že nejste bot a optimalizovali naše služby: 

• informace týkající se vašeho prohlížeče a zařízení; 

• data shromážděná prostřednictvím automatizovaných elektronických interakcí; 

• data o použití aplikace; 

• statistické informace o vašem používání našich webových stránek. 

Pokud nám pošlete e-mail (např. za účelem vyžádání informací nebo poskytnutí zpětné vazby 
ohledně obsahu Platformy), informace, které nám poskytnete, budou použity pouze k tomu,   
aby nám pomohly shromáždit požadované informace a odpovědět na vaši zprávu. 

Když navštívíte některou z našich služeb, naše servery také zaznamenají vaši globální adresu IP, 
což je číslo, které je automaticky přiřazeno sítí, jejíž je počítač součástí. 
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6. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME ÚDAJE SHROMÁŽDĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM COOKIES? 

Zpracování vašich osobních údajů shromážděných soubory cookies je založeno na vašem 
souhlasu, který lze kdykoliv odvolat prostřednictvím nastavení prohlížeče. Přijmete-li užívání 
cookies na našich webových stránkách, budeme vaše osobní údaje shromažďovat a zpracovávat 
po dobu 48 měsíců. Všechny trvalé cookies jsou z vašeho zařízení po uplynutí této doby 
odstraněny a vaše osobní údaje již nejsou dále zpracovávány. 

7. JAK MŮŽU ZMĚNIT SVOJE NASTAVENÍ COOKIES? 

Vaše nastavení souborů cookies můžete kdykoliv změnit nebo upravit prostřednictvím svého 
internetového prohlížeče. Přesný postup bude vždy záviset od typu internetového prohlížeče, 
který používáte. Chcete-li se dozvědět více o cookies, včetně toho, jaké cookies byly nastaveny        
a jak je spravovat a mazat, navštivte www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org. 

Chcete-li se odhlásit ze sledování Google Analytics na všech webových stránkách, navštivte 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Vezměte prosím na vědomí, že pokud svůj prohlížeč 
nenastavíte, přijmete cookies užívané touto webovou stránkou. 

8. ODKAZY NA EXTERNÍ WEBOVÉ STRÁNKY 

Můžeme odkázat na webové stránky jiné společnosti, organizace či úřadu, které vám umožní 
přístup k jejich webovým stránkám přímo z Platformy. Každý z provozovatelů těchto externích 
webových stránek bude uplatňovat vlastní zásady zpracování osobních údajů týkající                       
se používání cookies a shromažďování a využívání informací. Pokud máte jakékoli obavy ohledně 
způsobu, jakým budou vaše údaje použity, doporučujeme seznámit se příslušnými prohlášeními 
o ochraně osobních údajů na příslušných webových stránkách. 

Roletik se bude snažit poskytovat vám odkazy na vysoce kvalitní, seriózní webové stránky,               
o kterých si myslíme, že pro vás budou zajímavé a důležité. Vezměte prosím na vědomí,                 
že nejsme zodpovědní za obsah těchto webových stránek a nemůžeme přijmout odpovědnost 
za jakékoli problémy vzniklé v souvislosti s používáním vašich údajů, obsahu webových stránek 
nebo služeb, které vám tyto webové stránky nabízejí. 

9. GOOGLE ANALYTICS 

Naše stránka využívá služby Google Analytics, na analýzu internetových stránek, poskytovanou 
společností Google Inc. Google Analytics využívá soubory cookies – textové soubory ukládané na 
vaše koncové zařízení, sloužící k analýze využití internetových stránek za účelem vytváření 
statistik. Údaje o vašem využití stránky, které soubory cookies vytvářejí, včetně vaší IP adresy, 
společnost Google zasílá k uložení na servery umístěné ve Spojených státech amerických. 
Společnost Google tyto informace využívá za účelem hodnocení vašeho využívání stránky, 
vytváření zpráv o aktivitě stránky určených jejímu správci a poskytování dalších služeb spjatých       
s aktivitou stránky a způsobu využití internetu. Společnost Google může tyto údaje předat 
třetím stranám v případě, že tato povinnost pro ni vyplývá ze zákona, nebo pokud třetí strany 
zmíněné údaje zpracovávají na účet společnosti Google, především správce stránky. Společnost 
Google nebude spojovat vaši IP adresu s jinými shromažďovanými údaji. Použití cookies můžete 
zakázat v nastavení vašeho prohlížeče (viz článek 5 výše). Deaktivace však může vést ke ztrátě 
možnosti využívat některé funkce této stránky. Prohlížením této internetové stránky dáváte  
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výslovný    souhlas se zpracováním osobních údajů společností Google za podmínek a pro účely, 
jejichž popis je uveden výše. Zásady ochrany soukromí společnosti Google naleznete zde. 

Tento dokument byl naposledy aktualizován dne 16.5.2019.
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