Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Odesláním kontaktního formuláře na webu zebra.cz a případným potvrzením o odběru novinek
udělujete souhlas společnosti ZEBRA SYSTEMS s.r.o., Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava-Poruba,
IČO: 47675462, spisová značka: C 11310 vedená u Krajského soudu v Ostravě, aby ve smyslu
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
-

Jméno

-

Email

2. Jméno a e-mail je možné zpracovat za účelem kontaktování Vás na základě Vašeho dotazu
z našeho webu. Pokud jste navíc udělili souhlas s odběrem novinek z našeho webu a potvrdili
notifikační email, budeme jméno a email zpracovávat i za účelem posílání těchto novinek. Vaše
údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 3 let.

3. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
Název

Účel

Expirace

Systémová*

wordpress_test_coo
kie

Používá se na webech vytvořených
pomocí Wordpressu. Testuje, zda
má prohlížeč povoleno soubory
cookie

Po dobu návštěvy

RS Wordpress

3. strana

ga, _ga

GA analýza

2 roky

Cookies 3. strany
Google Analytitcs

3. strana

gat, gid

GA analýza

Po dobu návštěvy

Cookies 3. strany
Google Analytitcs

3. strana

OTZ

GA, poskytuje souhrnnou analýzu
návštěvníků webových stránek.

2 roky

Cookies 3. strany
Google Analytitcs

3. strana

S_adsense3-ui

GA analýza

Po dobu návštěvy

Cookies 3. strany
Google Analytitcs

3. strana

1P_JAR,
ANID,
APISID, CONSENT,
HSID, NID, OGP,
OGPC, S, SAPISID,
SID, SIDCC, SSID,
__Secure3PAPISID,
__Secure-3PSID,
__Secure-APISID,
__Secure-HSID,
__Secure-SSID

GA analýza

Po dobu návštěvy
až 2 roky

Cookies 3. strany
Google Analytitcs

Typ

Přístup
k informacím

*Systémová - Tyto soubory cookie jsou pro provoz našich webových stránek nezbytné. Bez použití těchto souborů
cookie by části našich webových stránek nemusely fungovat správně nebo by nefungovaly vůbec.

Web může také používat cookies třetích stran, která, pokud sbírají, tak jen anonymní data.
Přehled jednotlivých cookies s popisy naleznete zde.
Cookies můžete vymazat nebo zakázat jejích používání.
Vymazání – cookies můžete vymazat ve vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“
navštívených stránek.
Blokování – cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat / povolit. Po zákazu bude funkčnost Vámi
navštívených stránek omezena. Nastavení cookies v nejběžnějších prohlížečích:
Chrome
Firefox
Internet Explorer

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní
údaje společnosti email: info@zebra.cz, korespondenční adresa: ZEBRA SYSTEMS s.r.o., Opavská
6230/29A, 708 00 Ostrava-Poruba, CZ. Nezapomeňte uvést název webu, kterého se to týká.
5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i zpracovatelé respektive poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací,
které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
-

vzít souhlas kdykoliv zpět,

-

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

-

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení zpracování,

-

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-

na přenositelnost údajů,

-

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Tento dokument může být průběžně aktualizován.

