Prohlášení o cookies
Společnost Nutricia a.s., se sídlem Praha 4, Na Hřebenech II 1718/10, PSČ: 140 00, IČ: 630 79 640,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 3207 si
uvědomuje, že můžete mít obavy z toho, jak jsou používány osobní údaje, které nám poskytnete.
Uznáváme důležitost ochrany Vašeho soukromí.
Přejeme si být otevření a transparentní Tento princip dodržujeme i v rámci našeho způsobu užívání
cookies a toho, co to znamená pro vás, návštěvníky a uživatele. Některé cookies, která užíváme, jsou
nezbytné pro fungování našich webových stránek. Jsou však i cookies, které můžete odmítnout nebo
blokovat.
Snažíme se vám poskytnout dostatečné informace o cookies, které užíváme, abyste mohli provést
erudovaný výběr informací, které s námi sdílíte.
Máte-li jakékoli další dotazy nebo připomínky, obraťte se na nás prostřednictvím naší kontaktní stránky
www.nutricia.cz/gdprochrana.

Co jsou cookies?
Cookies je malý soubor uložený ve Vašem počítači nebo mobilním zařízení. Má jedinečné ID přidělené
Vašemu zařízení a umožňuje, aby si webové stránky pamatovaly po určitou dobu Vaši činnost a
preference (například lokalitu, jazyk, velikost písma a další zobrazovací preference). Takto nemusíte
opětovně zaznamenávat informace, kdykoli se vracíte na webovou stránku nebo si prohlížíte jednotlivé
stránky. Cookies rovněž pomáhají s přizpůsobením Vašeho prohlížení Vašim preferencím.
Ne všechny cookies obsahují osobní údaje, ale pokud ano, zacházíme s nimi jako s osobními údaji dle
našeho prohlášení o osobních údajích [http://www.nutricia.cz/gdprochrana/assets/pdf/prohlaseni-oochrane-soukromi.pdf]. S údaji z cookies zacházíme jako s osobními údaji i tehdy, když jsou spojeny
s Vaším účtem nebo jinými kontaktními údaji.

Typy cookies
Existují dvě široké kategorie cookies: tzv. persistent cookies a session cookies. Persistent cookies
zůstávají na Vašem zařízení do té doby, dokud nebudou ručně nebo automaticky vymazány. Session
cookies zůstávají ve Vašem zařízení do zavření Vašeho prohlížeče, čímž se automaticky vymažou.

Proč používáme cookies?
Obecně řečeno existuje několik důvodů pro užívání cookies:



cookies, které jsou nezbytné k fungování webových stránek a k tomu, abyste mohli používat
služby, které poskytujeme;
cookies, které shromažďují údaje o používání našich webových stránek a o jejich výkonnosti.
Tyto informace používáme ke zlepšování svých internetových produktů a služeb;





cookies, které používáme k personalizaci a optimalizaci Vašich zážitků na našich webových
stránkách. Tyto cookies uchovávají údaje o Vašich preferencích, např. velikost textu, jazyk a
rozlišení obrazu;
cookies umístěné třetími osobami ke zdokonalení služeb (např. cookies sociálních médií) nebo
pro reklamní účely.

Další informace o námi používaných cookies naleznete níže.

Nezbytné cookies
Tyto cookies potřebujeme, abychom vám mohli nabídnout řádně fungující webové stránky a abyste
mohli využít služby, které poskytujeme.
Budou-li tyto cookies blokovány, nebudete moci užívat naše webové stránky.

Analytické cookies
Tyto cookies nám umožňují vyhodnocovat používání webových stránek a jejich návštěvnost. . Tyto
cookies používáme ke zkoumání zvyklostí návštěvníků či například oblíbenosti obsahu za účelem
neustálého zdokonalování našich služeb. . Tyto cookies mohou v některých případech zaznamenávat IP
adresy (tzn. elektronické adresy počítačů připojených na internet) za účelem analýzy trendů, správy
webových stránek, sledování pohybů uživatelů a shromažďování obecných a nekonkrétních
demografických informací. Tyto IP adresy jsou však anonymizované a nelze na jejich základě
identifikovat jednotlivého uživatele.

Cookies určené k personalizaci
Tyto cookies nám umožňují rozeznat váš počítač a pozdravit vás při každé Vaší návštěvě našich
webových stránek, aniž bychom vás obtěžovali s žádosti o registraci nebo logování. Tyto cookies nám
také pomáhají v tom, abychom vám mohli nabízet obsah, který bude šitý na míru přímo vám a Vaším
zájmům.
Tyto cookies nemají zásadní význam pro webové stránky, ale je třeba myslet na to, že vylepšují dojem
z našich webových stránek a usnadňují vám jejich používání. Vaš. Před jejich umístěním vás vždy
požádáme o souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Cookies třetích osob
Toto jsou cookies, které na naše webové stránky umisťují v našem zastoupení třetí osoby. Většinou se
jedná o velké sociální sítě (Facebook, Instagram), internetové magazíny a další. Díky těmto cookies vidíte
obsah, který je šitý na míru Vašim potřebám, nicméně tentokrát ne na našich stránkách, ale právě na
stránkách třetích osob. Obsah je většinou podáván formou personalizované reklamy, která vychází
z informací o vás, například z toho, které z našich webových stránek si prohlížíte. Je třeba mít na paměti,
že pokud nám nepovolíte umístění těchto cookies, nezabráníte zobrazování reklamy na jiných stránkách,
ale pouze tomu, že zobrazovaná reklama nebude personalizovaná. Výsledkem může být zhoršený zážitek
a nabízení nerelevantního obsahu.
Naše webové stránky mohou rovněž umisťovat cookies služeb třetích osob, například sociálních médiích
Z našich stránek je možno např. sdílet obsah přímo na Vašem Facebookovém účtu. Při tomto sdílení
může dojít k uložení informací o daném obsahu do jedné z cookies.

Žádným třetím osobám, které dávají cookies na naše webové stránky, neposkytujeme osobní údaje.
Třetí osoby však mohou předpokládat, že uživatelé, kteří reagují nebo kliknou na personalizovanou
reklamu nebo na obsah zobrazený na našich webových stránkách, spadají do skupiny, na kterou je
zacílena daná reklama nebo obsah.
Ke cookies nebo k jiným funkcím užívaným zadavateli reklam a webovými stránkami třetích osob
nemáme přístup a nemůžeme je kontrolovat. Informační praktiky těchto třetích osob nepodléhají
našemu Prohlášení o ochraně soukromí, ani Prohlášení o cookies. Chcete-li získat další informace o jejich
postupech ve vztahu k ochraně soukromí, musíte je přímo kontaktovat.
Tyto cookies nemají zásadní význam pro webové stránky a před jejich umístěním vás vždy požádáme o
souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat

Vaše preference
Cookies lze omezit i blokovat nebo lze dokonce vymazat cookies, které jsou již umístěny na Vašem
zařízení. Pokud tak učiníte, nebudete mít možná přístup k určitým částem našich webových stránek,
přičemž se můžeme domnívat, že jste nás dosud nenavštívili, a proto Vám zobrazíme Oznámení o
cookies a požádáme vás o souhlas s umisťováním cookies.
Omezit nebo blokovat cookies můžete pomocí změny nastavení svého prohlížeče. Konkrétní informace si
ověřte v oddílu Nápověda Vašeho prohlížeče, kde zjistíte, jak spravovat své nastavení cookies nebo na
odkazech níže:






Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com

Jak nás kontaktovat
Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo stížnosti ohledně cookies, spojte se s námi prostřednictvím
naší kontaktní stránky www.nutricia.cz/gdprochrana

