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Zásady používání souborů cookie a ochrany 
osobních údajů 
Tento dokument popisuje zásady společnosti DYKA s.r.o. týkající se souborů cookie a ochrany 
osobních údajů. 

Zásady používání souborů cookie 

Cílem těchto "zásad používání souborů cookie" je informovat vás o používání souborů cookie 

společností DYKA s.r.o. (se sídlem Velké Dobré, Unhošťská 505, zapsaná dne 10.července 1992 u 

Městského soudu v Praze pod číslem C 11132, dále jen DYKA). 

 Při návštěvě našich webových stránek se zobrazí vyskakovací okno s žádostí o výslovný souhlas s 

používáním souborů cookie. Pokud s používáním souborů cookie nesouhlasíte, měli byste změnit 

parametry svého prohlížeče (viz bod 3). 

1. Co jsou to soubory cookie? 

Soubory cookie jsou malé datové soubory, které se prostřednictvím prohlížeče dočasně ukládají na 
pevný disk vašeho počítače. Soubory cookie se používají k různým účelům: k zajištění toho, aby si 
webové stránky pamatovaly vaše preference, abyste se nemuseli pokaždé přihlašovat, ke 
shromažďování statistických údajů (kolik návštěvníků mají webové stránky, které stránky jsou 
nejnavštěvovanější atd.). 

2. Používání souborů cookie na webových stránkách společnosti DYKA 

Na webových stránkách společnosti DYKA se používají různé typy souborů cookie: 

2.1 Soubory cookie první strany 

a. Funkční a technické soubory cookie (nezbytné soubory cookie). 

Funkční a technické soubory cookie jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné 
fungování webových stránek DYKA, pro vytvoření účtu, přihlášení atd. Tyto soubory cookie 
také například zajišťují, že si nákupní košík pamatuje, které produkty jste si během své 
návštěvy vybrali. 
 
Mnoho souborů cookie používaných společností DYKA jsou soubory cookie relace. Pomocí 
souborů cookie relace ukládáme vaše preference během určité relace. Tyto soubory cookie 
se automaticky vymažou, jakmile zavřete webový prohlížeč. Pomocí trvalého souboru cookie 
vás rozpoznáme, když znovu navštívíte naše webové stránky. To umožňuje přizpůsobit 
webové stránky vašim preferencím. I v případě, že jste nám dali souhlas s ukládáním souborů 
cookie, můžeme si to zapamatovat pomocí souboru cookie (např. nástroje cookie). 

b. Google Analytics (sledovací soubory cookie) 

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, která je poskytována společností 
Google Inc (Google). Služba Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu 
vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem 
používání těchto webových stránek se obvykle odesílají na server společnosti Google v USA a 
tam se ukládají. Při aktivaci anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách je vaše IP 
adresa společností Google předem zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných 
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státech, které jsou členy Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve 
výjimečných případech bude celá IP adresa předána na server společnosti Google v USA a 
tam zkrácena. Společnost Google bude jménem společnosti DYKA tyto informace používat k 
analýze vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových 
stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a 
internetu provozovateli webových stránek.  
 
 

2.2 Soubory cookie sociálních médií 

Webové stránky společnosti DYKA obsahují tlačítka umožňující sdílení webových stránek 
nebo určitých informací prostřednictvím sociálních sítí, jako jsou Twitter, Facebook a Linkedln. 
Společnost DYKA není obeznámena s obsahem údajů, které jsou takto předávány sociálním 
sítím, ani s tím, jak tyto údaje stránky sociálních sítí používají. DYKA na to nemá žádný vliv. 
Další informace o používání vašich osobních údajů naleznete v prohlášeních o ochraně 
osobních údajů na Twitteru, Facebooku a Linkedln. 
 
Kromě toho společnost DYKA a třetí strany používají soubory cookie sociálních médií, aby si 
udělaly obrázek o vašich pravděpodobných zájmech prostřednictvím těchto webových 
stránek a aby mohly sledovat reklamní kampaně. Informace o vaší návštěvě těchto webových 
stránek pak mohou být kombinovány s informacemi z předchozích návštěv jiných webových 
stránek než stránek společnosti DYKA. Na základě těchto zájmů může být obsah reklam, které 
se vám zobrazují na jiných webových stránkách, přizpůsoben vašim zájmům. Tyto webové 
stránky používají mimo jiné soubory cookie sociálních médií od společností Google (Adwords) 
a Facebook( Facebook Pixel). 

3. Správa souborů cookie 

Soubory cookie můžete povolit nebo zakázat v nastavení prohlížeče. Některé soubory cookie můžete 
zablokovat, povolit nebo zadat konkrétní webové stránky, jejichž soubory cookie přijímáte. Úprava 
nastavení souborů cookie a zejména blokování (některých) souborů cookie však může ovlivnit 
používání webových stránek a může způsobit, že se některé stránky nezobrazí správně. Další 
informace o povolování, zakazování a mazání souborů cookie naleznete v pokynech a/nebo pomocí 
nápovědy prohlížeče. Zpracovávání analytických cookies z naší strany můžete mít snadno pod 
kontrolou, pokud budete používat tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače). 
 
Soubory cookie, které již mohly být v počítači nainstalovány před úpravou nastavení prohlížeče, 
nejsou změnami ovlivněny. Proto musíte tyto dříve nainstalované soubory cookie sami odstranit, 
abyste je zakázali. 

4. Změny 

Vždy se prosím seznamte s nejnovější verzí těchto zásad používání souborů cookie, kterou najdete na 
webových stránkách společnosti DYKA kliknutím na odkaz "zásady ochrany osobních údajů a souborů 
cookie" v dolní části stránky. Jakákoli změna stávajících zásad používání souborů cookie vstoupí v 
platnost, jakmile bude zveřejněna na webových stránkách. 
 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Zásady ochrany osobních údajů 
Povinnost ochrany údajů 

Ochrana vašich osobních údajů je pro společnost DYKA s.r.o. (se sídlem Velké Dobré, Unhošťská 505, 
zapsaná dne 10. července 1992 u Městského soudu v Praze pod číslem C 11132) a aby náš způsob 
podnikání byl v souladu s platnými zákony týkajícími se ochrany soukromí, ochrany údajů a jejich 
zabezpečení. Pečlivě si přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili, jak 
shromažďujeme a používáme vámi poskytnuté osobní údaje. Poskytnutím svých osobních údajů 
souhlasíte s jejich použitím, jak je popsáno v těchto zásadách. 

Osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout 

Prostřednictvím těchto webových stránek od vás společnost DYKA neshromažďuje osobní údaje (jako 
je vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa ("osobní údaje"), pokud se je 
dobrovolně nerozhodnete poskytnout (například registrací jako uživatel našeho internetového 
obchodu, účastí v průzkumu nebo sdílením vaší polohy). Osobní údaje, které nám poskytnete, budou 
uloženy a použity pouze k zodpovězení vašich dotazů, zpracování objednávek nebo vyřízení žádostí. 

Ochrana osobních údajů 

Společnost DYKA nakládá s vašimi osobními údaji velmi pečlivě. K vašim osobním údajům má přístup 
a může je měnit nebo mazat pouze omezený počet zaměstnanců našeho IT oddělení a týmu, který 
spravuje webové stránky, a několik konkrétních osob v rámci organizace, které odpovídají na vaše 
dotazy nebo zpracovávají objednávky. 

Omezující ustanovení 

Pokud jsou poskytnuté informace škodlivé, obscénní, výhružné nebo trestné nebo mohou mít 
trestněprávní důsledky, vyhrazujeme si právo tyto informace uložit, použít nebo zveřejnit, jak 
uznáme za nutné podle vlastního uvážení. 

Odkazy na další webové stránky 

Společnost DYKA neodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo obsah jiných webových stránek, 
a to ani v případě, že na jiné webové stránky vstoupíte prostřednictvím odkazů na našich stránkách 
nebo pokud na naše stránky vstoupíte prostřednictvím odkazu na jiných webových stránkách. 
Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na všech stránkách, které 
navštívíte. 

Jak nás můžete kontaktovat? 

Podle zákona o zpracování osobních údajů, který v České Republice vstoupil v platnost 
25.5.2018 a evropské směrnice 97/66/ES ze dne 24. října 1995 máte za určitých okolností 
právo na přístup ke svým osobním údajům, které shromažďujeme a zpracováváme, a právo 
tyto údaje změnit nebo vymazat. Pokud si přejete upravit nebo vymazat své údaje nebo 
pokud máte jakékoli další otázky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, 
kontaktujte nás na adrese velkadobra@dyka.cz. 
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