ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES
V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, si Vás tímto
dovolujeme informovat, že tento web využívá pro svoji činnost cookies.
Jak už možná víte, provozujeme webové stránky: www.refork.eu, na nichž se můžete setkat se
zpracováním Vašich osobních údajů. Správcem Vašich údajů je společnost: REFORK SE, se sídlem Na
poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 08039763, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského
soudu v Praze, oddíl H, vložka 2241 (dále jen “Společnost”). Ochrana bezpečnosti a důvěrnosti vašich
osobních údajů je pro Společnost velmi důležitou oblastí, a proto naše Společnost provádí svou činnost
v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů a zabezpečení dat. Doufáme, že níže uvedené
zásady Vám pomohou se orientovat v tom, jaké údaje a data může Společnost shromažďovat, jak je
Společnost využívá a chrání a s kým je může sdílet.
V případech, kdy shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje, omezíme shromažďování a
uchovávání údajů na to, co je přiměřené, podstatné a nezbytné pro naše účely, a to bude uchováváno ve
formě, která umožňuje vaši identifikaci, ne déle, než je nezbytné pro účely, pro které zpracováváme Vaše
osobní údaje. Tento proces nazýváme minimalizací údajů.
Při prohlížení našich webových stránek se mohou na Váš počítač ukládat určitá data ve formě tzv. cookies.
Cookies využíváme primárně ke zkvalitňování našich služeb. Zde se dozvíte, co to cookies jsou a proč
jsme se rozhodli je využívat. Dozvíte se také, jaké cookies zpracováváme a jak tomu případně můžete
zamezit.
Co je to cookie
Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče nebo jej uloží na
pevném disku vašeho zařízení. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například
preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snažší a produktivnější. Pokud
pokračujete v prohlížení našich webových stránek, potvrzujete, že si jste vědomi používání souborů
cookies, které je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Cookies však neumožňuje získat
vaše osobní údaje jako je jméno, příjmení, email, pokud nám k tomu nedáte souhlas.
Naše webové stránky mohou využívat tyto druhy souborů cookies
Soubory cookies nastavené webovými stránkami www.refork.eu využíváme ke zlepšování našich služeb.
Při procházení našeho webu zaznamenáváme soubory cookies typu IP adresy, které jsou vyžadovány z
technických důvodů, aby naše webové stránky fungovaly. Vnímáme zde totiž Váš oprávněný zájem o náše
služby a na základě něj vám pak zasíláme naše marketingové a obchodní sdělení. Tyto cookies využíváme
ve spolupráci s našimi affilate partnery, kteří s námi spolupracují v oblasti marketingu.
Pokud ve vašem prohlížeči máte cookies povoleny a procházíte stránky na našem webu, vnímáme také
oprávněný zájem o naše produkty či služby, a proto tato data zpracováváme, abychom vám mohli
nabídnout relevantní nabídku například v rámci reklam na sociálních sítích. Tato data zpracováváme
maximálně 10 let od návštěvy webu.
Cookies nastavené jinými stranami než je webová stránka nebo vlastník platformy se nazývají cookies
třetích stran. K tomuto účelů slouží například google analytics nebo active24. Třetí strany poskytují
soubory cookies prostřednictvím našich webových stránek především pro účely analýzy. Soubory cookies
třetích stran umožňují poskytovat speciální funkce jako je například reklama, interaktivní obsah nebo
analytika. Třetí strany, které nastavují tyto cookies, mohou následně rozpoznat váš počítač nebo zařízení
při návštěvě dotyčné webové stránky, mobilní aplikace nebo platformy i při návštěvách jiných webových
stránek nebo mobilních aplikací.

Soubory cookies třetích stran využíváme zejména prostřednictvím
Google Analytics – služba webové analýzy poskytovaná společností Google, Inc. („Google“). Služba Google
Analytics využívá především soubory cookies prvních stran pro zprávy o vašich interakcích na našich
webových stránkách. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy)
budou předány a uloženy na serverech společnosti Google v USA. Společnost Google bude užívat těchto
údajů pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách pro
jejich provozovatele a poskytování dalších služeb týkajících se aktivit na stránce a užívání internetu vůbec.
Společnost Google může také poskytnout tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo
pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Používání souborů cookies
můžete odmítnout v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Služby Google Analytics, provozované
společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané
cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí,
dostupnými zde.
Facebook Pixel – služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow
Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v
souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými zde.
Active24 – zde.
Jaké cookies používáme
Používají se v zásadě dva typy cookies - dočasné a trvalé. První z nich jsou dočasné soubory, které
zůstávají na vašem zařízení, dokud se neodhlásíte z webových stránek, či je nezakážete ve webovém
prohlížeči. Trvalé, nebo také fixní soubory zůstávají na vašem zařízení po dobu zadanou v parametrech
cookies, nebo dokud je ručně nesmažete.
Nezbytné soubory cookie
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webu.
Analytické soubory cookie
Tyto soubory cookie nám umožňují sledovat návštěvnost webu a odkud na náš web uživatelé přicházejí
s cílem měřit a zlepšovat výkon webu. Díky tomu víme, které stránky jsou nejčastěji navštěvované a jakým
způsobem se uživatelé na webu pohybují. Veškeré informace, které tyto soubory cookie shromažďují, se
agregují, a jsou tedy anonymní.
Marketingové soubory cookie
Tyto soubory cookie nastavují naši partneři. S jejich pomocí lze následně na návštěvníky našeho webu
zacílit nebo naopak vyjmout zobrazení našich reklamních sdělení na jiných stránkách. Neukládají přímo
osobní údaje, ale pracují s jedinečnou identifikací prohlížeče a zařízení, prostřednictvím něhož se
připojujete k internetu.
Webové majáky
Pro účely analýzy vašeho chování na našich stránkách www.refork.eu používáme webové majáky třetích
osob (někdy označované jako průhledné soubory GIF), konkrétně společnosti Google LLC, se sídlem na
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké („Google“). Webové
majáky shromažďují pouze omezené množství informací, včetně čísla cookie, času a data zobrazení

stránky a popisu stránky, na které je webový maják umístěn. Tyto webové majáky nejsou nositeli žádných
informací o totožnosti osob. Toto zpracovávání probíhá na základě vašeho souhlasu vyjádřeného na
našich webových stránkách nebo prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče. Tyto údaje uchováváme
po krátkou dobu podle typu souborů cookies.
Jak odmítnout ukládání cookies?
Máte samozřejmě právo zaznamenávání cookies odmítnout. Pokud zakážete soubory cookies, váš web
bude i nadále fungovat, jen se může stát, že nebudete mít přístup k některým funkcím, naše webové
stránky nemusí fungovat správně, nebo váš přístup na naše webové stránky a jejich vlastnosti mohou
být ovlivněny nebo omezeny. Zákaz indexace cookies můžete nastavit ve vašem prohlížeči (např. Google
Chrome, Mozzila Firefoxx, Safari, Internet Explorer). Rádi bychom však podotkli, že ne všechny prohlížeče
na všech platformách tuto funkci podporují. Navíc většina reklamních sítí nabízí způsob, jak se vyhnout
cílené reklamě.
Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje
nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout. Na naše webové
stránky se můžete připojit také v tzv. anonymním režimu, který neumožňuje zaznamenávání cookies.
(např. na Google Chrome klávesová zkratka Ctrl + Shift + N). Také je můžete ve svém prohlížeči zakázat:
Google Chrome, Mozzila Firefox, Safari.
Akualizace našich informací o souborech cookies a reklamě
Informace o souborech cookies a reklamě jsou součástí našich informací o zpracování osobních údajů a
mohou být pravidelně aktualizovány, aby reflektovaly změny v našich postupech ohledně ochrany
soukromí, jakož i změny v právních předpisech. Ohledně významných změn vás budeme pravidelně
informovat na této webové stránce.
Více o souborech cookies můžete zjistit na adrese https://www.allaboutcookies.org nebo na
stránkách www.youronlinechoices.eu, kde najdete další informace o behaviorální reklamě a ochraně
osobních údajů na internetu.
Vážíme si Vaší důvěry a v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@refork.eu.
Jsme tu pro vás!
Verze ze dne 1. 10. 2019

