PROHLÁŠENÍ O POUŽITÍ COOKIES A JINÝCH SÍŤOVÝCH IDENTIFIKÁTORŮ
1. Společnost TOI TOI, sanitární systémy, s r.o., se sídlem Slaný, Pražská 264, PSČ 27401, IČ:
49551655, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 24391 (dále
jen „společnost TOI TOI“) jako provozovatel tohoto webu používá na těchto internetových
stránkách www.toitoi.cz (dále též jen „web“) soubory cookies.
2. Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené a odesílané webovým serverem. Prohlížená
internetová stránka je prostřednictvím používaného internetového prohlížeče ukládá v zařízení
(počítači či mobilním zařízení), z něhož je internetová stránka navštívena. Další informace o cookies
lze nalézt mj. zde: AboutCookies.org.
3. Společnost TOI TOI na tomto webu využívá cookies za účelem:
a) zajištění správného fungování webu a jeho optimalizace dle požadavků návštěvníků
b) měření návštěvnosti webu a vytváření statistik ohledně návštěvnosti a chování návštěvníků
c) cílení reklamy.
4. Cookies a jejich ukládání do Vašeho zařízení můžete spravovat (ukládání omezit či zablokovat,
vymazat uložené) v nastavení Vašeho prohlížeče. Bližší informace lze nalézt v nápovědě
internetového prohlížeče, který používáte.
Cookies používané na tomto webu
5. Vedle vlastních cookies používaných k zajištění správného fungování webu a jeho optimalizaci dle
požadavků návštěvníků jsou na tomto webu používány i cookies třetích stran spojené s nástroji a
službami poskytovanými takovými třetími stranami (viz odst. 6. a 7. níže).
6. K měření návštěvnosti webu a vytváření statistik o návštěvnosti a chování návštěvníků na tomto
webu je používán nástroj Google Analytics (tj. webová analytická služba společnosti Google Inc.).
S tímto nástrojem jsou spojeny cookies využívané společností Google Inc. Skrze tyto cookies
dochází obyčejně ke sběru IP adresy koncového zařízení. Kvůli ochraně Vašeho soukromí byl proto
nástroj Google Analytics na tomto webu rozšířen kódem „gat._anonymizeIp();“, který zajišťuje
anonymizaci sbíraných IP adres (tzv. IP maskování).
Anonymní data získaná prostřednictvím nástroje Google Analytics může společnost Google Inc. dále
použít pro své vlastní účely. Podrobnější informace najdete mj. v článcích Jak Google využívá data,
když používáte weby nebo aplikace našich partnerů a Jak Google využívá soubory cookie.
Zásady ochrany soukromí společnosti Google Inc. jsou dostupné zde:
https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing
Nepřejete-li si, aby Vaše data byla skrze nástroj Google Analytics shromažďována a
zpracovávána, můžete tomu zabránit nainstalováním pluginu, který je ke stažení zde:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
7. K reklamnímu cílení jsou využívány některé funkce služby AdWords (reklamní systém společnosti
Google Inc., s nímž jsou spojeny cookies využívané společností Google Inc.) a některé funkce služby
Sklik (reklamní systém společnosti Seznam.cz, a.s., s nímž jsou spojeny cookies využívané
společností Seznam.cz, a.s.).
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Více informací k fungování reklamy Google a nápovědu pro vlastní nastavení lze získat
prostřednictvím následujících odkazů:
https://privacy.google.com/how-ads-work.html; https://adssettings.google.com/authenticated?hl=cs;
https://support.google.com/accounts/answer/1634057?p=adssettings.
Více informací k fungování služby Sklik a nápovědu pro vlastní nastavení lze získat prostřednictvím
následujících odkazů: https://napoveda.sklik.cz/personalizovana-reklama/; http://www.imedia.cz.
Informace o zpracování osobních údajů
Přesto, že společnost TOI TOI nikdy nepoužívá cookies k tomu, aby identifikovala návštěvníky
tohoto webu, nakládání s údaji získanými na základě cookies je v některých případech považováno za
zpracování osobních údajů, které podléhá obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení
Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 známé též jako „GDPR“) (dále jen
„Nařízení“). Z tohoto důvodu poskytuje společnost TOI TOI (jakožto správce osobních údajů) na
tomto místě tyto základní informace o zpracování osobních údajů získaných na základě cookies.
Zpracovatel osobních údajů
Údaje získané na základě cookies mohou být v některých případech zpracovávány také:
 společností CZECH FREE MEDIA s.r.o., IČ: 27443990, se sídlem Bílichov 278, PSČ 27374
(dodavatel redakčního systému a technologií, které umožňují provoz tohoto webu);
 společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA
 společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Radlice.
Účel zpracování: viz odst. 3 výše
Právní základ zpracování
Používání (i) nutných a (ii) statistických cookies a nakládání s údaji získanými na jejich základě
považuje společnost TOI TOI za svůj oprávněný zájem, a to zájem na (i) zajištění funkčnosti a
zlepšování provozu webu a (ii) sledování a možnosti vyhodnocování návštěvnosti webu - takové
zpracování osobních údajů je možné na základě čl. 6. odst. 1, písm. f) Nařízení.
K používání reklamních (marketingových) cookies a nakládání s údaji získanými na jejich základě
dochází na základě Vašeho souhlasu - takové zpracování osobních údajů je možné na základě čl. 6.
odst. 1, písm. a) Nařízení. Souhlas vyjadřujete buď (i) vlastním projevem, tedy tím, že kliknete na
tlačítko „souhlasím“ v oznámení o používání cookies, které se zobrazuje při vstupu na tento web
v pravém dolním rohu; a/nebo (ii) nastavením Vašeho prohlížeče (je-li umožněno ukládání cookies) a
pokračováním v návštěvě webu.
Doba uložení cookies: po dobu životnosti jednotlivých cookies (při výchozím nastavení prohlížeče)
Příjemci osobních údajů
Data získaná prostřednictvím vlastních cookies neposkytuje společnost TOI TOI žádné třetí osobě,
zpřístupněny mohou být pouze společnosti CZECH FREE MEDIA s.r.o. (viz výše).
Pokud jde o cookies společností Google Inc. a Seznam.cz, a.s., nad těmito nemá společnost TOI TOI
možnost přímé kontroly. V tomto tedy společnost TOI TOI odkazuje zejména na informace dosažitelné
skrze výše uvedené odkazy.
Vezměte prosím na vědomí, že dle Nařízení máte mimo jiné právo:
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- kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů;
- požadovat přístup k osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení), jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení) či
výmaz (dle čl. 17 Nařízení) nebo omezení jejich zpracování (dle čl. 18 Nařízení);
- na přenositelnost údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení;
- podat stížnost k dozorovému úřadu (pro ČR: Úřad pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/) či se obrátit na soud.
Proti zpracování osobních údajů prováděného z důvodu oprávněného zájmu máte také PRÁVO
VZNÉST NÁMITKU (viz čl. 21 Nařízení).
Uplatnit vůči společnosti TOI TOI jakákoli práva či vznášet jakékoli dotazy či žádosti ve vztahu
k využívaným cookies a s tím souvisejícím zpracováním osobních údajů lze zejména elektronicky
na e-mailové adrese info@toitoi.cz. či případně písemně na adrese sídla společnosti TOI TOI.
Společnost TOI TOI si vyhrazuje právo na aktualizaci či změnu těchto informací.
Během návštěvy těchto internetových stránek mohou být do Vašeho zařízení uloženy tyto cookies:
Název

Typ

Účel

Životnost

autorizace

nutné

po dobu
návštěvy

SID

nutné

katalogcen_id_kategorie

nutné

katalogcen_id_vyrobce

nutné

ověření uživatelského
jména a hesla pro
přihlášení
k uživatelskému účtu
zachování stavu uživatele
při požadavcích na
stránky
udržení záznamu o
vstupních datech
zadaných návštěvníkem
webu
udržení záznamu o
vstupních datech
zadaných návštěvníkem
webu
umožnuje zapamatovat si,
že návštěvník webu byl
srozuměn s pravidly
využívání souborů
cookies
rozlišení jednotlivých
uživatelů webu
rozlišení jednotlivých
uživatelů webu

cookieconsent_dismissed nutné

_ga

statistické

_gid

statistické

_gat

statistické

regulace rychlosti
zadávání požadavků

Collect

statistické/
marketingové

ads/ga-audiences

marketingové

využívá Google Analytics
pro posílání dat o chování
návštěvníka na webu
využívá Google AdWords
pro zacílení reklam

Přístup
k
informacím
toitoi.cz

29 dní

imedia.cz

po dobu
návštěvy

toitoi.cz

po dobu
návštěvy

toitoi.cz

1 rok

toitoi.cz

2 roky

toitoi.cz

po dobu
návštěvy
webu
po dobu
návštěvy
webu
po dobu
návštěvy
webu
po dobu
návštěvy
webu

toitoi.cz

toitoi.cz

googleanalytics.com
google.com
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NID

marketingové

využívá Google AdWords
pro zacílení reklam

retargeting

marketingové

využívá Sklik pro zacílení
reklam

po dobu
návštěvy
webu
po dobu
návštěvy

google.com

imedia.cz

JINÉ SÍŤOVÉ IDENTIFIKÁTORY
IP adresa
Společnost TOI TOI si na tomto místě dále dovoluje upozornit, že v některých situacích souvisejících
s používáním webu ukládají naše webové servery IP adresu zařízení, ze kterého je web navštěvován.
Ukládání IP adresy je prováděno pro účely zajištění IT bezpečnosti, zejména za účelem eliminace spamů
a jiných obdobných rizik.
K uložení IP adresy koncového zařízení přitom dochází:

v případě učinění objednávky/poptávky zboží či služeb prostřednictvím webu (resp.
registrovaného zákaznického účtu na webu);

v případě, že návštěvník webu využije některý z poptávkových či jiných kontaktních formulářů,
které jsou na webu k dispozici.
Bližší informace o zpracování osobních údajů, které jsou aplikovatelné (zejména v části týkající se osob
označených jako „Zákazníci“ a osob označených jako „Poptávající“) i na ukládání IP adresy, lze nalézt
na tomto webu, v sekci „dokumenty ke stažení“.
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