Informace o zpracování osobních údajů pomocí souborů cookies
a jiných webových technologií

Tato webová stránka (dále jen „webová stránka“) je provozována společností Programmatic s.r.o., se
sídlem: U Krbu 593/32, 108 00 Praha, IČO: 02016371, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. C 214527 (dále jen „Programmatic“), která prostřednictvím této
webové stránky vaše osobní údaje kontroluje a zpracovává za účelem poskytování služeb uživatelům
webové stránky (dále jen „uživatel“ nebo „vy“).
Programmatic je samostatná právnická osoba, která kontroluje a zpracovává osobní údaje pro své
vlastní účely a svým vlastním způsobem, tak jak je popsáno níže v „Účelu zpracování“.
Tato informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies a jiných webových
technologií (dále jen „informace“ nebo „prohlášení“) vysvětluje, jak zpracováváme vaše osobní údaje
prostřednictvím webových technologií.
Toto prohlášení zahrnuje zejména (1) jaké webové technologie může web používat (2) jaké osobní
údaje o vás zpracováváme, (3) jak a za jakým účelem tyto údaje používáme a zpracováváme, (4) komu
a kde tyto údaje posíláme a (5) jak tyto údaje chráníme a jaká práva v souvislosti se zpracováním těchto
údajů máte.
Toto prohlášení můžeme průběžně aktualizovat. Všechny provedené změny tohoto prohlášení budou
zveřejněny na webových stránkách.
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Jaké webové technologie může webová stránka používat?
My, jakož i některé třetí strany, které na našich webových stránkách poskytují svůj obsah, reklamu
nebo ostatní funkce, můžeme při vaší návštěvě webové stránky používat různé technologie k získávání
a zpracování údajů, které mohou zahrnovat soubory cookies a další technologie.
Soubory cookies
Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily
uživatelský zážitek více efektivní. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud
jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše
povolení. Soubory cookies nám zejména umožňují ukládat vaše nastavení a preference, pamatovat si
vaše přístupová data, poskytovat cílený obsah a marketingovou komunikaci a pomáhají nám pochopit,
která část naší webové stránky je nejoblíbenější a analyzovat její fungování. Cookies mohou pocházet
od nás („cookies první strany“) nebo od třetích stran, jejichž služby využíváme („cookies třetích stran“).
IP adresa
IP adresa je jedinečné číslo přiřazené počítači nebo jinému zařízení komunikujícímu prostřednictvím
internetového protokolu. Při každém přenosu dat musíte znát IP adresu odesílatele a příjemce.
Analytické skripty
Analytické skripty jsou malé kousky počítačového kódu, které lze použít ke sledování uživatelů a jejich
chování na webových stránkách. Může se jednat o základní sledování toho, zda uživatel navštívil web,
nebo pokročilé sledování, jako je přidání produktu do košíku, výběr produktu, odeslání formuláře atd.
Analytické skripty mohou poskytnout získaná data třetí straně – poskytovateli počítačového skriptu.
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Zpracovávané údaje
Webová stránka zpracovává následující kategorie osobních údajů a dat o vás:
Používání webové stránky. Můžeme zpracovávat data o tom, jak webovou stránku používáte
prostřednictvím svého počítače, telefonu nebo jiného zařízení, pomocí kterého na webovou stránku
přistupujete. Zpracovávat můžeme například:
• Data o zařízení: model hardwaru, jedinečné identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi
operačního systému a nastavení zařízení.
• Protokol: čas a trvání používání webové stránky, vyhledávací údaje a veškeré informace uložené v
souborech cookies, které jednoznačně identifikují váš prohlížeč nebo účet.
• Údaje o poloze: údaje o vaší poloze získané pomocí různých technologií určování polohy, jako je např.
GPS, přístupové body k Wi-Fi nebo jiné snímače, které mohou poskytovat data zařízení v okolí.
• Jiná data: údaje o vašem používání webové stránky, které můžeme zpracovávat, pokud s cílem
spolupracovat s námi navštívíte nebo použijete webové stránky nebo aplikace třetích stran, a údaje o
tom, jak se účastníte na obsahu webové stránky.
Získané osobní údaje o vás nebo o vaší aktivitě můžeme kombinovat s dalšími informacemi, které
získáme z veřejně dostupných zdrojů v případech povolených zákonem.

Účel zpracování a jeho popis
FUNKČNÍ - Vaše osobní údaje nám pomáhají zajistit fungování základních funkcí, jako je navigace,
přístup k zabezpečeným částem webové stránky, rychlé načítání webového obsahu nebo ověření
uživatele. Webová stránka nemůže bez zpracování pro tento účel nezbytných dat správně fungovat.
STATISTICKÉ - Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak
návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.
Název
_gid

Doména
.programmatic.cz

Vyprší
1 den

_gat_UA-54159744-1

.programmatic.cz

1 minuta

wooTracker
_ga

.programmatic.cz
.programmatic.cz

2 roky
2 roky

Popis
Tento soubor cookie nastavuje Google Analytics. Ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu
pro každou navštívenou stránku a slouží k počítání a sledování zobrazení stránek.
Toto je soubor cookie typu vzoru nastavený službou Google Analytics, kde prvek vzoru v
názvu obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webu, ke kterému se vztahuje. Jedná
se o variantu cookie _gat, která se používá k omezení množství dat zaznamenaných
společností Google na webech s velkým objemem provozu.
Cookie nastavený softwarem Woopra Analytics používaný k měření výkonu stránek.
Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics - což je významná
aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k
rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako
identifikátoru klienta. Je součástí každého požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu
údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy webů.
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MARKETINGOVÉ - Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových
stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a
tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.
Název
_gcl_au

Doména
.programmatic.cz

Vyprší
3 měsíce

CLID

www.clarity.ms

1 minuta

_fbp

.programmatic.cz

3 měsíce

SRM_B

.c.bing.com

1 rok

SM

.c.clarity.ms

Zasedání

MUID

.clarity.ms

1 rok

ANONCHK

.c.clarity.ms

10 minut

Popis
Tento soubor cookie nastavuje společnost Doubleclick a provádí informace o tom, jak
koncový uživatel používá webové stránky a jakoukoli reklamu, kterou koncový uživatel mohl
vidět před návštěvou uvedeného webu.
Tento soubor cookie je obvykle nastaven společností Dstillery, aby umožnil sdílení
mediálního obsahu na sociálních médiích. Může také shromažďovat informace o
návštěvnících webových stránek, když používají sociální média ke sdílení obsahu webových
stránek z navštívené stránky.
Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném
čase od inzerentů třetích stran.
Toto je cookie první strany společnosti Microsoft MSN, které zajišťuje správné fungování
této webové stránky.
Toto je soubor cookie první strany společnosti Microsoft MSN, který používáme k měření
používání webu pro interní analýzu.
Tento soubor cookie je v Microsoftu široce používán jako jedinečný identifikátor uživatele.
Lze jej nastavit pomocí vložených skriptů Microsoft. Široce se věří, že se synchronizuje s
mnoha různými doménami společnosti Microsoft, což umožňuje sledování uživatelů.
Tento soubor cookie provádí informace o tom, jak koncový uživatel používá web, a jakoukoli
reklamu, kterou koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedeného webu.

PREFERENČNÍ - Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které
mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region,
kde se nacházíte.
Název
pll_language

Doména
programmatic.cz

Vyprší
1 rok

Popis
Uložení nastavení jazyka.

NEKLASIFIKOVANÉ - Neklasifikované cookies jsou cookies, které máme v procesu klasifikování
společně s poskytovateli jednotlivých cookies.
Název
_ga_VW0D1FEKTQ
_clck
_clsk

Doména
.programmatic.cz
.programmatic.cz
.programmatic.cz

Vyprší
2 roky
1 rok
1 den

Popis

Jak zpracováváme vaše údaje?
Zpracování osobních údajů bude zahrnovat zejména shromažďování, ukládání na nosičích dat, třídění,
používání, ukládání a mazání osobních údajů automaticky nebo ručně za účelem splnění výše
uvedených účelů.
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Nezbytnost / dobrovolnost zpracování osobních údajů
Některé osobní údaje můžeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu společnosti Programmatic
nebo třetí strany. To se týká zejména souborů cookies zpracovávaných za účelem
(i) zajištění funkčnosti webové stránky,
(ii) uložení uživatelských preferencí na doméně během relace
(iii) sledování návštěvnosti webové stránky
Pro jiné účely zpracováváme vaše osobní údaje pouze na základě vašeho souhlasu. Poskytování
osobních údajů pro takové zpracování je dobrovolné, takže takové údaje poskytovat nemusíte. Pokud
jste nám svůj souhlas neposkytli, nebudeme z tohoto důvodu vaše osobní údaje zpracovávat.

Jaké jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?
V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:
-

Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům.
Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Právo na opravu nesprávných, nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
Právo na vymazání osobních údajů v případě ukončení právního základu nebo v případě
nezákonného zpracování.
Právo na omezení zpracování dat.
Právo na získání vlastních osobních údajů ve strojově čitelném formátu pro vlastní účely.

Pro dotazy týkající se ochrany a zpracování osobních údajů nebo pro případ, že nesouhlasíte se
způsobem, jakým společnost Programmatic zpracovává nebo nakládá s vašimi osobními údaji, použijte
email dpo@programmatic.cz.
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