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Informace o zpracování osobních údajů: Google nástroje 
 
Google Tag Manager: 

Tato webová stránka používá správce značek Google Tag Manager. Tento nástroj nesbírá žádná 
osobní data, může ale spouštět další kódy, které za určitých okolností data zaznamenávají. K těmto 
datům Google Tag Manager nemá přístup. Pokud byly cookies zakázány na úrovni domény nebo na 
úrovni souborů cookie, bude toto nastavení platit i pro všechny sledovací kódy nasazené 
prostřednictvím nástroje Google Tag Manager. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google v 
tomto nástroji naleznete na stránce: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html 

 

Služba Google Analytics s funkcí anonymizace: 

Na našich webových stránkách používáme aplikaci Google Analytics, webovou analytickou službu 
společnosti Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA, dále 
jen „Google“. Google Analytics používá tzv. cookies, krátké textové soubory, které jsou uloženy v 
počítači a umožňují analyzovat používání webových stránek. Informace vygenerované souborem 
cookie, např. čas a místo přístupu, vaše IP adresa a četnost návštěv naší webové stránky, se 
zpravidla odesílají na server Google v USA a tam se ukládají. Google Analytics používáme na našich 
webových stránkách s přidaným řetězcem znaků „_gat._anonymizeIp“. Při použití Google Analytics, 
bude vaše IP adresa zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v 
jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a tudíž anonymizována. 
Společnost Google použije výše uvedené informace k analýze vašeho používání našich webových 
stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách pro nás a k poskytování dalších 
služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může také tyto 
informace předat třetím stranám v případě, že to vyžaduje zákon, nebo pokud tyto informace 
zpracovávají třetí strany ve jménu společnosti Google. Podle vlastních zveřejněných zásad, 
společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s jinými údaji, které společnost Google 
shromažďuje, a to za žádných okolností. Nicméně, ukládání souborů cookie můžete zablokovat 
příslušnou úpravou nastavení v prohlížeči. Upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, může být 
omezena funkčnost našich webových stránek. Pro většinu běžných prohlížečů nabízí Google doplněk 
tzv. opt-out soubor, který vám poskytne větší kontrolu nad tím, která data budou na stránkách, které 
navštívíte, společností Google zachycena. Doplněk komunikuje s kódem v JavaScript (ga.js) služby 
Google Analytics a zajistí, že do služby Google Analytics se nebudou odesílat žádné informace o 
navštívených webových stránkách. Nicméně, doplněk pro zablokování služby Google Analytics ve 
webovém prohlížeči nebude bránit tomu, aby byly informace odeslány k nám nebo do jiných služeb 
webové analýzy, které také můžeme použít. Další informace o tomto doplňku můžete získat na 
stránce https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs. 

Pokud navštívíte naše webové stránky prostřednictvím mobilního zařízení (smartphonu nebo 
tabletu), klikněte na tento odkaz, abyste zabránili budoucímu sledování služby Google Analytics v 
rámci této webové stránky. Toto je alternativa výše popsaného doplňku. Kliknutím na tento odkaz se 
do vašeho prohlížeče umístí soubor opt-out cookie, který je platný pouze pro tento webový prohlížeč 
a tuto doménu. Pokud z tohoto webového prohlížeče odstraníte soubory cookie, odstraní se také 
soubor opt-out. Pro jeho obnovu je potřebné znovu kliknout na odkaz. 
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Dynamický remarketing Google: 

Tato webová stránka používá funkci remarketingu společnosti Google Inc. (1600 Amphitheater 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen „Google“). Tato funkce slouží k zobrazování 
reklamy na webových stránkách v reklamní síti Google Display Network podle zájmů jejich 
návštěvníků. Tato technologie nám umožňuje na základě vaší návštěvy našich webových stránek 
umístit automaticky generované personalizované reklamy. Reklamy jsou založeny na produktech a 
službách, na které jste klikli během poslední návštěvy našich webových stránek. Za tímto účelem 
bude do webového prohlížeče návštěvníka webové stránky uložen soubor tzv. cookie, který umožní 
rozpoznat návštěvníkův přístup na webové stránky reklamní sítě Google Display Network. Cookies 
jsou krátké textové soubory, které se ukládají ve webovém prohlížeči při návštěvě našich webových 
stránek. Google ukládá informace, jako je datum a čas požadavku, obsah požadavku, vaše IP adresa, 
typ vašeho prohlížeče, jazyk prohlížeče. Tyto informace slouží k propojení webového prohlížeče s 
určitým počítačem, čímž je pak možné na stránkách reklamní sítě Google zobrazovat návštěvníkovi 
reklamy, které souvisejí s obsahem, který vyhledával na nedávno navštívených webových stránkách 
používajících funkci remarketingu od Google. 

Pokud jste na adrese https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated udělili svůj souhlas 
s tím, že společnost Google může spojit historii vašeho webového prohlížeče s vaším účtem Google 
a že informace z vašeho účtu Google mohou být použity pro účely personalizace reklam, bude funkce 
remarketingu fungovat nezávisle na zařízení. Za tímto účelem společnost Google zachytí vaše 
Google ID a bude jej používat pro účely detekce u různých zařízení. 

Podle vlastních zásad ochrany osobních údajů Google tímto procesem nesbírá žádné osobní údaje. 
Nicméně pokud nechcete používat funkci remarketingu od společnosti Google, můžete ji 
deaktivovat  kliknutím na možnost Opt-out. 

Ukládání souborů cookie můžete zablokovat úpravou nastavení v prohlížeči. Upozorňujeme však, že 
pokud tak učiníte, může být omezena funkčnost našich webových stránek.  

Další informace o tom, jak společnost Google používá soubory cookie, naleznete na adrese 
https://policies.google.com/privacy 

 

Google Doubleclick: 

DoubleClick je služba, kterou poskytuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Služba DoubleClick používá soubory cookie k 
zobrazování reklam podle vašich zájmů. Za tímto účelem přiřadí k vášmu prohlížeči pseudonymní 
identifikační číslo (ID), které se používá ke kontrole, které reklamy byly zobrazeny ve vašem prohlížeči 
a které reklamy byly prohlídnuté. Soubory cookie neobsahují žádná osobní data. Používání souborů 
cookie služby DoubleClick umožňuje společnosti Google a jejím partnerským webům zobrazovat 
reklamy pouze na základě předchozích návštěv na našich nebo jiných webových stránkách na 
internetu. Informace generované soubory cookie se pro účely analýzy odesílají na server společností 
Google v USA a tam se ukládají. Společnost Google dodržuje povinnosti, pravidla a zásady ochrany 
osobních údajů v rámci programu Privacy Shield Ministerstva obchodu USA, v kterém je 
registrována. Společnost Google neposkytuje žádné údaje třetím stranám, pokud to nevyžaduje 
zákon nebo pokud sama nepověří zpracováním údajů třetí stranu. Společnost Google nebude za 
žádných okolností spojovat vaše data s jinými údaji, které shromáždila. Používáním našich 
webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů, které o vás shromáždila společnost Google, s 
druhem a způsobem zpracování dat jak je popsán výše a na uvedené účely. Ukládání souborů cookie 
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můžete zablokovat úpravou příslušných nastavení v prohlížeči. Upozorňujeme však, že pokud tak 
učiníte, může být omezena funkčnost našich webových stránek. Kromě toho můžete zabránit 
zachycení dat generovaných soubory cookies, které umožňují společnosti Google sledovat používání 
webových stránek a zabránit zpracování těchto dat společností Google stažením a instalací doplňku 
pro webové prohlížeče, který je k dispozici na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. V 
sekci „DoubleClick opt-out add-on“ případně můžete zakázat používání cookies služby Doubleclick 
kliknutím na možnost Opt-out. 

 

Služba Doubleclick Ad Exchange:  

V případě, že služba na zobrazování webu Doubleclick Ad Exchange od společnosti Google Inc. se 
sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, U.S. (dále jen “Google”) umístí 
reklamu (text, banner, apod.) na tuto webovou stránku, může váš webový prohlížeč ukládat soubory 
cookie odeslané společností Google Inc. nebo třetí stranou. Informace uložené v souboru cookie 
může společnost Google Inc. nebo třetí strany zaznamenávat, shromažďovat a analyzovat. Služba 
Doubleclick Ad Exchange se také používá ke shromažďování informací, včetně tzv. webových majáků 
(malá neviditelná grafika), které lze použít k záznamu, shromažďování a analýze jednoduchých akcí, 
jako je provoz webových stránek. Informace o používání této webové stránky generované souborem 
cookie a/nebo webovým majákem se obvykle odesílají na server Google v USA a tam se ukládají. 
Společnost Google dodržuje pravidla pro ochranu osobních údajů v souladu s programem Privacy 
Shield Ministerstva obchodu USA, v kterém je zaregistrována. Získané informace používá společnost 
Google k analýze chování uživatelů vzhledem na reklamy služby Doubleclick Ad Exchange. 
Společnost Google může také tyto informace poskytnout třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, 
nebo pokud tyto informace zpracovávají třetí strany jménem společnosti Google. Pokud jsou v tomto 
kontextu odeslány a ukládány IP adresy, budou tyto použity pouze na účely blokování a filtrování 
nevyžádané pošty neboli spamů a podvodných zpráv (spamy pro zobrazení reklamy a spamy pro 
kliknutí). Tyto údaje budou k dispozici pouze pracovníkům ochrany proti zneužívání. Google nebude 
spojovat IP adresu s jinými údaji ukládanými společností Google. Nicméně, ukládání souborů cookie 
na pevném disku a zobrazení webových majáků můžete zakázat, a to povolením nastavení 
„Nepřijímat soubory cookie“ ve webovém prohlížeči. Další informace naleznete na adrese: 
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ads/ 

 

Případně můžete zakázat používání souborů cookie služby Doubleclick kliknutím na tuto možnost 
Opt-out. 

 
 


