PODMÍNKY OCHRANY SOUKROMÍ
Vážení návštěvníci,
společnost Applebaum s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06603131,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 285267 si Vás
dovoluje jako provozovatel internetových stránek informovat o rozsahu zpracování osobních údajů
a o podmínkách nakládání se soubory cookies dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).
Žádáme Vás tedy, abyste se podrobně seznámili s podmínkami zpracování osobních údajů a nakládání
se soubory cookies, které uvádíme níže.
1.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů při jejich zpracování v rámci provozu internetových stránek
www.ikiseq.com je společnost Applebaum s.r.o.

2.

K jakým účelům jsou osobní údaje zpracovávány

2.1

Odběr novinek
Pokud se prostřednictvím formuláře na internetových stránkách přihlásíte k odběru novinek,
udělujete tím souhlas k tomu, abychom Vás pravidelně prostřednictvím Vámi zaregistrované
emailové adresy kontaktovali a informovali Vás o aktualitách nebo Vám zaslali nabídku našich
produktů a služeb.
Zpracování Vaší emailové adresy probíhá na základě Vašeho souhlasu uděleného
prostřednictvím formuláře na internetových stránkách (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a můžete jej
kdykoli odvolat tak, že kliknete na odkaz k odhlášení se z odběru, který je součástí každého
emailu. Na základě Vašeho souhlasu Vás můžeme kontaktovat, dokud se z odběru neodhlásíte.
Souhlas udělujete ke zpracování emailové adresy i dalším osobám s námi majetkoprávně
propojeným (našim dceřiným nebo mateřským společnostem a společníkům).

2.2

Návštěva internetových stránek stránky
Internetové stránky používají tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou
ukládány na Váš počítač internetovými stránkami, které navštívíte. Jsou široce využívány
k zajištění fungování stránek nebo zefektivnění jejich fungování, stejně jako k zajištění informací
jejich provozovatelům.
Na internetových stránkách jsou používány cookies k zajištění jejich řádného fungování, zejména
pro zprovoznění formulářů (kontaktní formulář atd.). Užíváme především tzv. session cookies
(volně přeloženo: cookies omezené na jedinou návštěvu). Session cookies jsou smazány ihned,
jakmile ukončíte návštěvu našich internetových stránek. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro
Vaše zařízení ani pro jeho software.
Cookies využíváme i k lepšímu pochopení návštěvníků internetových stránek a jejich preferencí,
k čemuž využíváme také službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc a službu
Hotjar poskytovanou společností Hotjar Ltd. Mimo uvedené hlavní služby používáme ještě další
služby pro analytiku a personalizaci zobrazovaných reklam Chartbeat, NetMonitor, Facebook
Pixel a Sklik. O těchto službách se můžete více dočíst dále v textu.
Služba Google Analytics používá shromážděné cookies za účelem analýzy způsobu užívání
internetových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně Vaší
IP adresy) budou společností Google, Inc. přeneseny a uloženy na servery společnosti Google,

Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro
vyhodnocování užívání internetových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google,
Inc., nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti
Google, Inc., nebudou odeslány ani žádné jiné osobní údaje jako například jméno, email nebo
telefonní číslo.
Služba Hotjar analyzuje interakce uživatele s internetovou stránkou (heatmaps, session
recording) v anonymizované podobě a nesbírá o uživateli identifikační údaje jako je jméno,
příjmení, email atd. Analýzy interakcí uživatelů s internetovou stránkou nám pomáhají pochopit,
jak uživatelé s internetovými stránkami pracují a kde případně mohou být určité problémy nebo
příležitost ke zlepšení uživatelského zážitku.
Na základě analýzy návštěvnosti a interakcí na našich internetových stránkách přizpůsobujeme
jejich obsah pro optimalizaci uživatelského zážitku a jejich fungování.
V rámci Google Analytics, Facebook Pixel a Sklik pracujeme i s remarketingovými
a retargetingovými funkcemi a přehledy anonymizovaných demografických údajů. K tomu jsou
využívány mimo jiné i cookies nastavované poskytovateli těchto služeb.
Cookies ukládáme do Vašeho zařízení na základě Vašeho předchozího souhlasu vyjádřeného
prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče internetových stránek. Upravením nastavení
Vašeho prohlížeče můžete docílit ukládání pouze některých cookies nebo zamezení ukládání
jakýchkoli cookies. Pokud zamezíte ukládání veškerých cookies, nemusí internetová stránka
fungovat správně.
Naše internetová stránka pro zajištění fungování a personalizace nastavení zobrazení a obsahu
nastavuje zejména následující cookies:
Označení

Účel a popis

Expirace

cro_best_image_1,
cro_best_image_2,
cro_best_node_1,
cro_best_node_2,
cro_best_image_in_category_1,
cro_best_image_in_category_2

Cookie, která se vytvoří
odesláním
formuláře
a
zabraňuje
anonymním
uživatelům
hlasovat
opakovaně.

Dny

has_js

Zjišťuje, zda
JavScript

Session

cro.api.time.divergence

Ukládá časovou hodnotu
k řešení časového rozdílu
mezi serverem a klientem

24 h

firefoxEmbedWarning

V
mobilním
prohlížeči
FireFox se nezobrazují
určitá videa dle nastavených
filtrů. Cookie slouží k uložení
informace
o
poskytnutí
upozornění pro uživatele a
zabraňuje
opakovanému
zobrazení upozornění

1 rok

fontsLoaded

Informace o stažení fontů

30 dní
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je

povolen

pool, pool1,... (obecné ID)

Informace
v anketě

o

hlasování

mr_user

Indikátor
uživatele

SSESS*

ID session

session

font-size

Nastavení velikosti písma

1 rok

theme

Nastavení režimu zobrazení

1 rok

hiddenPolls

Pole udržující informaci o
schovaných anketách

1 rok

textSize

Nastavení velikosti písma

60 dní

inverseVersion

Nastavení nočního režimu

60 dní

textVersion

Nastavení textového režimu
(bez obrázků)

60 dní

forceDesktop

Nastavení režimu pro stolní
počítače
na
mobilních
zařízeních

1 rok

language

Nastavení
jazyka

7 dní

přihlášeného

preferovaného

1 rok

1 rok (odhlášení)

Více o cookies používaných službami třetích stran:
Google Analytics:
Ochrana soukromí: https://policies.google.com/privacy
Informace o cookies:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage?hl=cs
K zamezení zpracování pomocí Google
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Analytics

navštivte

tyto

stránky:

Hotjar:
Ochrana soukromí: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
Informace
Cookies

o

cookies:

https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-

Odhlášení se z analýzy: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/
Chartbeat:
Ochrana soukromí: https://chartbeat.com/privacy/
Informace o cookies: https://help.chartbeat.com/hc/en-us/articles/360044659014
Odhlášení se z analýzy: https://static.chartbeat.com/opt-out.html
NetMonitor:
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Ochrana soukromí: http://www.cz.gemius.com/588.html
Informace o cookies: http://www.cz.gemius.com/cookie-policy.html
Odhlášení se z analýzy: http://privacypolicy.gemius.com/en/right/deny
Facebook Pixel:
Ochrana soukromí: https://www.facebook.com/policy/cookies/
Informace o cookies:
https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142
Sklik:
Ochrana soukromí: https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidlareklamy/gdpr/
Odhlášení se z personalizace: https://o.seznam.cz/personalizovana-reklama/
Ukládání cookies do Vašeho počítače můžete nastavit (včetně úplného zákazu) v rámci Vašeho
prohlížeče a toto nastavení představuje souhlas s tím, zda soubory cookies mohou být do Vašeho
počítače uloženy. Pro více informací můžete navštívit tyto stránky o cookies:

·
·
·

https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
www.aboutcookies.org
www.allaboutcookies.org

Jak nastavit a případně vymazat cookies v nejběžnějších prohlížečích můžete najít na níže
uvedených odkazech:

·
·
·
·
·

Google Chrome;
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Opera
Apple Safari

Nastavení dalších prohlížečů lze zpravidla najít na internetových stránkách jejich výrobců.
3.

Předávání osobních údajů
Osobní údaje uchováváme v soukromí a maximálním bezpečí. Pro zajištění kvalitních služeb
však využíváme služeb našich dodavatelů, kteří pro nás zajišťují zejména organizační,
marketingové, technické a další služby a mohou zahrnovat zejména:
· poskytovatelé nástrojů pro on-line analytiku (uvedeno výše v sekci cookies);
· dodavatele technických IT služeb včetně infrastruktury: poskytovatelé hostingových
služeb a servisní podpory;
· poskytovatelé služeb hromadného rozesílání elektronické pošty.
Naši dodavatelé mohou mít v souvislosti s poskytováním služeb přístup k některým osobním
údajům, avšak pouze v nezbytném rozsahu. Bezpečí osobních údajů je u našich dodavatelů
zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků včetně závazku mlčenlivosti.
V zákonem předvídaných případech můžeme být povinni předat některé údaje orgánům státní
správy.
Někteří dodavatelé jako Google, Inc. jsou usídleni ve Spojených státech amerických. Ochrana
osobních údajů při přeshraničním zpracování je zajištěna prostřednictvím smluvních závazků na
bázi vzorových smluvních doložek vydaných Evropskou komisí.
Vaše osobní údaje jsme zároveň oprávněni předat ke zpracování dalším osobám v rámci naší
skupiny, které jsou s námi majetkoprávně propojeny (našim dceřiným a mateřským společnostem
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nebo společníkům) zejména v případě, kdy se rozhodneme převést některé činnosti na tyto
osoby.
4.

Poučení o právech
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ochrany Vašeho soukromí nebo si přejete uplatnit některá
ze svých práv, neváhejte nás kontaktovat některým z níže uvedených kontaktů.

4.1

Právo na přístup k osobním údajům
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte na základě žádosti právo na poskytnutí
informací o zpracování osobních údajů a na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

4.2

Právo na opravu
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné,
můžete se na nás obrátit a my zajistíme náležitou nápravu.

4.3

Právo na omezení zpracování
V případech dle čl. 18 GDPR, např. pokud jsou zpracovávané údaje nepřesné nebo jste podali
námitku, máte údajů žádat o omezení zpracování.
Po dobu omezení budou osobní údaje pouze uloženy a nebudou s nimi prováděny žádné operace
bez Vašeho souhlasu. Omezení zpracování trvá po dobu, po kterou trvá některá z výše
uvedených situací (např. vyhodnocení námitky, nebo do provedení opravy). O případném
ukončení omezení budete informováni.

4.4

Právo na výmaz
V případech dle čl. 17 GDPR, např. pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů nebo
osobní údaje již nejsou potřebné, máte právo žádat o výmaz takových osobních údajů.
V některých případech je však právo na výmaz omezeno. Například osobní údaje, které jsou
zpracovávané na základě zákonných povinností nelze vymazat před uplynutím zákonem
stanovených archivačních lhůt.

4.5

Právo podat námitku
Proti zpracování založenému na základě oprávněného zájmu a pro přímý marketing můžete
podat odůvodněnou námitku. Oprávněnost námitky bude posouzena a o rozhodnutí budete
vyrozuměni prostřednictvím zvoleného kontaktu.

4.6

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu můžete tento souhlas kdykoli
odvolat.

4.7

Právo na přenositelnost
V případě, že jsou Vámi předané osobní údaje v souvislosti s plněním smlouvy nebo na základě
souhlasu zpracovávány zcela automatizovaně a jsou uloženy ve strukturovaném, strojově
čitelném formátu, máte právo na jejich poskytnutí ve strukturovaném strojově čitelném formátu.
Takové zpracování však v současné době neprovozujeme.

4.8

Právo podat stížnost k dozorovému orgánu
Pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno podle zákona, máte možnost obrátit
se na příslušný dozorový orgán v místě svého bydliště, místa, kde pracuje, nebo místa, kde došlo
k porušení jeho práv. V České republice je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních
údajů.
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5.

Kontaktní informace
V případě jakýchkoli dotazů nebo v souvislosti s některým z výše uvedených práv, můžete využít
některý z následujících kontaktů:
· email:
privacy@ikiseq.com
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