
 Zásady používání souborů cookie na web www.rollon.com 

 Tento dokument informuje Uživatele o technologiích, které pomáhají Stránce dosáhnout níže 
 popsaných cílů. Tyto technologie umožňují Vlastníkovi přistupovat k informacím a ukládat je 
 (například pomocí souborů cookie) nebo využívat zdroje (například spuštěním skriptu) v 
 zařízení Uživatele při interakci s těmito Webovými stránkami. 

 Pro zjednodušení jsou všechny tyto technologie v tomto dokumentu definovány jako 
 „Trackery“ – není-li důvod je definovat jinak. 
 Například, za�mco soubory cookie lze používat jak ve webových, tak v mobilních prohlížečích. 
 Nebylo by však přesné hovořit o souborech cookie v souvislos� s mobilními aplikacemi, 
 jelikož se jedná o Trackery v prohlížeči. Z toho důvodu je v tomto dokumentu termín Cookie 
 používán pouze v případech, kdy výslovně označuje daný typ Trackeru. 

 Některé účely, pro které jsou Trackery používány, mohou také vyžadovat svolení Uživatele. 
 Udělený souhlas může být kdykoliv svobodně odvolán dle pokynů uvedených v tomto 
 dokumentu. 

 Tato Webová stránka používá Trackery spravované přímo jejím Vlastníkem (tzv. first-party 
 Trackery) a Trackery, které umožňují poskytování služeb tře�mi stranami (tzv. third-party 
 Trackery). Není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, mohou poskytovatelé tře�ch stran 
 přistupovat k jimi spravovaným Trackerům. 
 Doba platnos� a vypršení platnos� souborů cookie a dalších podobných Trackerů se může 
 lišit v závislos� na době životnos� nastavené Vlastníkem nebo příslušným poskytovatelem. 
 Některým může vypršet platnost v okamžiku, kdy Uživatel ukončí relaci procházení. 
 Kromě toho, co je uvedeno v popisech jednotlivých kategorií níže, mohou Uživatelé najít 
 přesnější a aktuální informace týkající se specifikace životnos�, jakožto i další relevantní 
 informace – například o přítomnos� dalších Trackerů – v připojených zásadách ochrany 
 osobních údajů příslušných poskytovatelů tře�ch stran nebo přímým kontaktováním 
 Vlastníka. 

 Činnos� nezbytně nutné pro chod Stránky a poskytování Služby 

 Tato Stránka používá tzv. technické soubory cookie a další podobné Trackery pro vykonávání 
 činnos� nezbytně nutných pro chod Stránky a poskytování Služby. Právním základem pro 
 provozování těchto trackerů je náš zájem na žádném technickém a bezpečném provozování 
 našich Webových stránek (Čl. 6 I 1 f GDPR). 

 Další činnos� využívající Trackery 

 Všechny zde popsané Trackery (v kategoriích „Vylepšení zážitku“, „Měření“ a „Cílená reklama“ 
 včetně jejich příslušných podkategorií) nejsou (pouze) technicky nutné, ale jsou provozovány 
 za účelem op�malizace našich webových stránek, zjištění vašich preferencí a pro účely 
 sledování a/nebo analýzy. Tyto Trackery používáme na základě vašeho výslovného souhlasu 
 (čl. 6 I 1 a GDPR), o který žádáme prostřednictvím naší správy souhlasu a který můžete 
 kdykoliv odvolat. Je však třeba mít na vědomí, že neposkytnu� nebo odvolání souhlasu může 
 mít za následek omezený přístup k obsahu na našich webových stránkách. V následujících 



 částech je podrobně popsáno, jak fungují jednotlivé Trackery (a jejich druhy), které 
 používáme. 

 Vylepšení zážitku 

 Naše Stránka využívá Trackery pro poskytování personalizovaného uživatelského zážitku 
 prostřednictvím zlepšení kvality možnos� správy preferencí a umožněním interakcí s 
 externími sítěmi a pla�ormami. 

 ●  Zobrazování obsahu z externích pla�orem 

 Tento typ služby umožňuje Uživateli zobrazovat obsah hostovaný na externích 
 pla�ormách přímo na našich Stránkách a s �mto obsahem interagovat. 
 Tato služba může shromažďovat údaje o webovém provozu na stránkách, kde je 
 služba instalována, i když ji Uživatel nevyužívá. 

 YouTube video widget (Google Inc.) 

 YouTube je služba pro vizualizaci videoobsahu poskytovaná společnos� Google Inc., 
 která umožňuje této Webové stránce začleňovat do sebe obsah tohoto druhu. 

 Zpracovávané osobní údaje: Údaje o používání, údaje o uživateli (jako je např. IP 
 adresa, poloha). 

 Místo zpracování: USA –  Zásady ochrany osobních údajů 

 Vimeo video (Vimeo, LLC) 

 Vimeo je služba pro vizualizaci videoobsahu poskytovaná společnos� Vimeo, LLC, 
 která umožňuje této Webové stránce začleňovat do sebe obsah tohoto druhu. 

 Zpracovávané osobní údaje: Údaje, údaje o uživateli (jako je např. IP adresa, poloha). 

 Místo zpracování: USA –  Zásady ochrany osobních údajů 

 Google Maps widget (Google Inc.) 

 Google Maps je služba pro vizualizaci map poskytovaná společnos� Google Inc., která 
 umožňuje této Webové stránce začleňovat do sebe obsah tohoto druhu. 

 Zpracovávané osobní údaje: Údaje o používání, údaje o uživateli (jako je např. IP 
 adresa, poloha). 

 Místo zpracování: USA –  Zásady ochrany osobních údajů 

 Google Site Search (Google Inc.) 

 Google Site Search je integrovaná vyhledávací služba poskytovaná společnos� Google 
 Inc., která umožňuje této Webové stránce začleňovat do sebe obsah tohoto druhu. 

http://www.google.it/intl/en/policies/privacy/
https://vimeo.com/privacy
https://www.google.it/intl/en/policies/privacy/


 Zpracovávané osobní údaje: Údaje o používání, údaje o uživateli (jako je např. IP 
 adresa, poloha). 

 Místo zpracování: USA –  Zásady ochrany osobních údajů 

 Xing (New Work SE) 

 Xing je pla�orma pro globální profesní sítě, která umožňuje této Webové stránce 
 začleňovat do sebe obsah tohoto druhu. 

 Zpracovávané osobní údaje: Údaje o používání, údaje o uživateli (jako je např. IP 
 adresa, základní osobní údaje, fotografie, poloha) 

 Místo zpracování: EU –  Zásady ochrany osobních údajů 

 LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company) 

 LinkedIn je pla�orma pro globální profesní sítě, která umožňuje této Webové stránce 
 začleňovat do sebe obsah tohoto druhu. 

 Zpracovávané osobní údaje: Údaje o používání, údaje o uživateli (jako je např. IP 
 adresa, základní osobní údaje, fotografie, poloha) 

 Místo zpracování: USA, EU –  Zásady ochrany osobních  údajů 

 Měření 

 Tato Stránka využívá Trackery pro měření provozu a analyzování chování Uživatelů s cílem 
 zlepšit poskytovanou Službu. 

 ●  Analýza 

 Služba popsaná v této sekci umožňuje Vlastníkovi monitorovat a analyzovat webový 
 provoz a může být použita pro sledování chování Uživatele. 

 Google Analy�cs (Google Inc.) 

 Google Analy�cs je služba webové analýzy poskytovaná společnos� Google Inc. 
 („Google“). Společnost Google využívá shromážděné Údaje ke sledování a zkoumání 
 využi� této Webové stránky, k přípravě zpráv týkajících se jejích ak�vit a jejich sdílení 
 s ostatními službami Google. 
 Společnost Google může shromážděné údaje využívat ke kontextualizaci a 
 personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě. 

 Zpracovávané osobní údaje: Údaje o používání, údaje o uživateli (jako je např. IP 
 adresa, poloha. Mějte na pamě�, že dle podmínek používání a zásad ochrany 
 osobních údajů společnos� Google nelze vyloučit, že společnost Google může 
 propojit vaše osobní údaje v souvislos� s vaší návštěvou našich webových stránek s 

https://www.google.com/policies/privacy/
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy


 vaším účtem Google, i když k němu nejste během prohlížení našich webových stránek 
 přihlášeni) podle zásad ochrany osobních údajů společnos� Google. 

 Místo zpracování: USA –  Zásady ochrany osobních údajů  –  Odhlásit  . 

 Konverze Google Ads (Google Inc.) 

 Konverze Google Ads je analy�ckou službou poskytovanou společnos� Google LLC 
 nebo společnos� Google Ireland Limited, v závislos� na lokaci, ze které Webové 
 stránky navštěvujete. Tato služba propojuje data shromážděná reklamní sí� Google 
 Ads s činnostmi, které vykonáváte na těchto Webových stránkách. 

 Zpracovávané osobní údaje: Údaje o používání, údaje o uživateli (jako je např. IP 
 adresa, poloha) dle zásad ochrany osobních údajů společnos� Google. 

 Místo zpracování: USA –  Zásady ochrany osobních údajů 

 HubSpot Analy�cs (HubSpot, Inc.) 

 HubSpot Analy�cs je služba poskytovaná společnos� HubSpot, Inc. 

 Zpracovávané osobní údaje: Údaje o používání, údaje o uživateli (jako je např. IP 
 adresa, poloha) dle zásad ochrany osobních údajů společnos� HubSpot. Společnost 
 HubSpot může propojit vaše činnos� při procházení našich webových stránek s údaji, 
 které můžeme zpracovávat o vaší společnos�. Propojení těchto údajů nám umožňuje 
 zjis�t, které produkty a/nebo služby by mohly být pro vaši společnost zajímavé na 
 základě vašeho předchozího používání našich webových stránek a historie zákazníků, 
 a �m op�malizovat naše por�olio produktů i naše webové stránky. 

 Místo zpracování: USA –  Zásady ochrany osobních údajů  –  Odhlásit  . 

 ●  Anonymizované analy�cké služby 

 Služby popsané v této čás� umožňují Vlastníkovi prostřednictvím Trackerů tře�ch 
 stran shromažďovat a spravovat analy�cké údaje. 

 Google Analy�cs s anonymizovanou IP (Google Inc.) 

 Google Analy�cs je služba webové analýzy poskytovaná společnos� Google Inc. 
 („Google“). Společnost Google využívá shromážděné Údaje ke sledování a zkoumání 
 využi� této Webové stránky, k přípravě zpráv týkajících se jejích ak�vit a jejich sdílení 
 s ostatními službami Google. 
 Společnost Google může shromážděné údaje využívat ke kontextualizaci a 
 personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě. 
 Tato integrace služby Google Analy�cs anonymizuje vaši IP adresu. Služba funguje na 
 principu krácení IP adres Uživatelů v rámci členských států Evropské unie nebo v rámci 
 jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve 
 výjimečných případech bude na server společnos� Google odeslána kompletní IP 
 adresa, která bude zkrácena až v USA. 

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://legal.hubspot.com/privacy-policy
mailto:privacy@hubspot.com


 Zpracovávané osobní údaje: Údaje o používání, údaje o uživateli (jako je např. IP 
 adresa, poloha), které jsou anonymizovány, jak je popsáno výše, v souladu se 
 zásadami ochrany osobních údajů společnos� Google. 

 Místo zpracování: USA –  Zásady ochrany osobních údajů  –  Odhlásit  . 

 Cílení a Reklama 

 Tyto Webové stránky používají Trackery k poskytování personalizovaného marke�ngového 
 obsahu na základě chování Uživatelů a k provozování a sledování reklam.. 

 ●  Reklama 

 Tento typ služby umožňuje používat údaje o Uživatelích pro účely reklamní 
 komunikace.  Tato sdělení se na těchto Webových stránkách zobrazují ve formě 
 bannerů a dalších reklam, které mohou být založeny na zájmech Uživatele. 
 To však neznamená, že všechny Osobní údaje jsou shromažďovány za �mto účelem. 
 Informace a podmínky použi� jsou k nalezení níže. 
 Některé níže vyjmenované služby mohou používat soubory cookie nebo jiné 
 Iden�fikátory pro iden�fikaci Uživatelů nebo mohou používat techniku behaviorálního 
 cílení, tj. zobrazování reklam přizpůsobených zájmům a chování Uživatele, včetně 
 reklam zjištěných mimo tyto Webové stránky. Pro více informací si přečtěte zásady 
 ochrany osobních údajů příslušné služby. 
 Kromě možnos� odhlášení, kterou nabízí některé z níže uvedených služeb, se mohou 
 Uživatelé odhlásit na stránce  Odhlášení od reklam  na sí�  . 

 Uživatelé se také mohou odhlásit od určitých reklamních funkcí skrze příslušné 
 nastavení zařízení, jako je například nastavení reklam v mobilních telefonech nebo 
 nastavení reklam obecně. 

 Google Ad Manager (Google Ireland Limited) 

 Služba Google Ad Manager je poskytovaná společnos� Google Ireland Limited. 
 Umožňuje Vlastníkovi organizovat reklamní kampaně ve spojení s externími 
 reklamními sítěmi, se kterými Vlastník nemá žádný přímý vztah (není-li v tomto 
 dokumentu specifikováno jinak). Aby se Uživatelé odhlásili ze sledování různými 
 reklamními sítěmi, mohou využít  Youronlinechoices  .  Chcete-li lépe pochopit, jak 
 Google nakládá se shromážděnými údaji, projděte si 
 Zásady společnos� Google pro partnery  . 
 Tato služba využívá tzv. DoubleClick cookie soubor, který sleduje, používání těchto 
 Webových stránek a chování Uživatele v souvislos� s nabízenými reklamami, produkty 
 a službami.   

 Všechny soubory DoubleClick cookie mohou Uživatelé odmítnout na stránce: 
 Nastavení Google Ad  . 

 Zpracovávané osobní údaje: Údaje o používání, údaje o uživateli (jako je např. IP 
 adresa, poloha) dle zásad ochrany osobních údajů společnos� Google. 

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
http://optout.networkadvertising.org/?c=1
http://www.youronlinechoices.com/
https://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en


 Místo zpracování: Irsko –  Zásady ochrany osobních údajů 

 ●  Remarke�ng a behaviorální cílení 

 Tento typ služby umožňuje těmto Webovým stránkám a jejím partnerům informovat, 
 op�malizovat a zobrazovat reklamu na základě předchozího používání této stránky 
 Uživatelem. 
 Tato činnost je umožněna sledováním Údajů o používání a používáním Trackerů ke 
 shromažďování informací, které jsou následně předávány partnerům, kteří spravují 
 remarke�ng a behaviorální cílení. 
 Některé služby nabízejí remarke�ng na základě seznamu e-mailových adres. 
 Kromě možnos� odhlášení, kterou nabízí některé z níže uvedených služeb, se mohou 
 Uživatelé odhlásit na stránce  Odhlášení od reklam  na sí�  . 

 Uživatelé se také mohou odhlásit od určitých reklamních funkcí skrze příslušné 
 nastavení zařízení, jako je například nastavení reklam v mobilních telefonech nebo 
 nastavení reklam obecně. 

 Google Ads Remarke�ng (Google Inc.) 

 Google Ads Remarke�ng je služba remarke�ngu a behaviorálního cílení poskytovaná 
 společnos� Google LLC nebo společnos� Google Ireland Limited, v závislos� na lokaci, 
 ze které Webové stránky navštěvujete. Tato služba propojuje ak�vity těchto 
 Webových stránek s reklamní sí� Google Ads a DoubleClick cookie soubory. 

 Uživatelé mohou používání souborů cookie společnos� Google pro personalizaci 
 reklam odmítnout v  Nastavení reklam společnos� Google  . 

 Zpracovávané osobní údaje: Údaje o používání, údaje o uživateli (jako je např. IP 
 adresa, poloha). 

 Místo zpracování: USA –  Zásady ochrany osobních údajů  –  Odhlásit  . 

 Google Ad Manager Audience Extension (Google Ireland Limited) 

 Google Ad Manager Audience Extension je služba remarke�ngu a behaviorálního 
 cílení poskytovaná společnos� Google Ireland Limited, která sleduje návštěvníky 
 těchto Webových stránek a umožňuje vybraným reklamním partnerům zobrazovat 
 cílenou reklamu. 

 Zpracovávané osobní údaje: Údaje o používání, údaje o uživateli (jako je např. IP 
 adresa, poloha). 

 Místo zpracování: Irsko –  Zásady ochrany osobních  údajů  –  Odhlásit  . 

 Google Display & Video 360 (dříve Doubleclick Bid Manager) 

 Na našich Webových stránkách používáme nástroj Display & Video 360 společnos� 
 Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, který 
 shromažďuje údaje pro účely analýz, marke�ngu a op�malizace s cílem zlepšit naše 

https://policies.google.com/privacy
http://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://adssettings.google.com/authenticated
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/ads/onweb/optout
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated#display_optout


 marke�ngová opatření a naše webové stránky. Display & Video 360 používá 
 shromážděné údaje k propojení reklamních kontaktů a kliknu� na reklamy s 
 následným používáním našich webových stránek. To nám umožňuje určit, zda 
 Uživatelé internetu, kteří viděli naši reklamu, navštěvují naše webové stránky a jaké 
 produkty je zajímají. To nám umožňuje efek�vněji využívat náš reklamní rozpočet. 
 Shromážděná data také můžeme použít k zobrazování reklam na základě vašich zájmů 
 (např. zobrazené produkty). 
 Ke shromažďování dat se používají pseudonymní online iden�fikační čísla (např. ID 
 souborů cookie nebo IP adresy). Během tohoto procesu nejsou shromažďovány žádné 
 jedinečné údaje týkající se uživatele, jako jsou jména a adresy. Všechna námi 
 používaná ID nám umožňují pouze rozpoznat vaše koncové zařízení a webový 
 prohlížeč. Shromážděné údaje nebudeme používat k vaší osobní iden�fikaci jako 
 uživatele našich webových stránek, pokud jste k tomu nedali výslovný souhlas. 
 Mějte na pamě�, že společnost Google může propojovat registrované údaje s 
 návštěvami těchto webových stránek uživateli, kteří mají účet u společnos� Google. 
 Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak společnost Google nakládá s vašimi údaji, 
 přečtěte si zásady ochrany osobních údajů společnos� Google na následujícím 
 odkazu: 
 h�ps://privacy.google.de/intl/de/take-control.html?categories_ac�veEl=sign-in 
 Na tomto odkazu najdete návod jak odmítnout shromažďování dat společnos� 
 Google na vašem počítači nebo mobilním zařízení: 
 h�ps://support.google.com/ads/answer/7395996 

 Campaign Manager (dříve DoubleClick by Google) 

 Tyto webové stránky nadále používají online marke�ngový nástroj Campaign 
 Manager od společnos� Google. Nástroj Campaign Manager využívá soubory cookie k 
 zobrazování relevantních reklam uživatelům, ke zlepšení přehledů o výkonu kampaní 
 nebo k tomu, aby se uživatelům nezobrazovaly stejné reklamy vícekrát. Společnost 
 Google využívá ID souborů cookie k určení, které reklamy se budou zobrazovat v 
 jakém prohlížeči, čímž zabraňuje jejich opakovanému zobrazování. Kromě toho může 
 nástroj Campaign Manager používat ID souborů cookie pro detekování tzv. konverzí, 
 které jsou relevantní pro reklamní dotazy. To se děje například pokud uživatel vidí 
 reklamu nástroje Campaign Manager a později navš�ví webové stránky inzerované 
 společnos� a něco si zakoupí. Podle společnos� Google neobsahují Camapign 
 Manager cookies žádné osobní údaje. 
 Na základě používaných marke�ngových nástrojů váš prohlížeč automa�cky naváže 
 přímé spojení se serverem Google. Nemáme kontrolu nad rozsahem a dalším využi� 
 údajů shromážděných pomocí tohoto nástroj, a proto vás o tom podle našeho 
 nejlepšího vědomí informujeme: Integrace nástroje Campaign Manager umožňuje 
 společnos� Google dostávat informace o tom, že jste navš�vili určitou sekci našich 
 webových stránek nebo klikli na jednu z našich reklamu. Pokud máte účet u nějaké 
 služby společnos� Google, společnost Google může s takovým účtem propojit vaši 
 návštěvu webových stránek. I v případě, že nemáte účet o společnos� Google nebo k 
 němu nejste přihlášeni, může poskytovatel získat a uložit vaši IP adresu. 
 Kromě toho nám soubory cookie používané nástrojem Campaign Manager 
 (DoubleClick Floodlight) umožňují zjis�t, zda jste na našich webových stránkách 
 provedli určité akce poté, co jste navš�vili nebo klikli na některou z našich 
 zobrazovaných reklam na Google nebo jiné pla�ormě prostřednictvím nástroje 
 Campaign Manager (sledování konverze). Nástroj Campaign Manager používá tyto 



 soubory cookie aby zjis�l, s jakým obsahem na našich stránkách jste interagovali, 
 abychom vám mohli později zobrazovat relevantní reklamy. 
 Účast v tomto sledovacím procesu můžete odmítnout několika způsoby: a) konfigurací 
 nastavení vašeho prohlížeče, zejména zakázáním souborů cookie tře�ch stran, což 
 vám zabrání přijímat reklamy od poskytovatelů tře�ch stran; b) deak�vací souborů 
 cookie pro sledování konverze, a to nastavením prohlížeče tak, aby byly blokovány 
 soubory cookie z domény www.googleadservices.com, 
 h�ps://www.google.de/se�ngs/ads; toto nastavení se vymaže, pokud vymažete své 
 soubory cookies; c) deak�vací zájmových reklam od poskytovatele, které jsou součás� 
 samoregulační kampaně „O reklamách“, a to prostřednictvím odkazu 
 h�p://www.aboutads.info/choices; toto nastavení se vymaže, pokud vymažete své 
 soubory cookie; d) trvalou deak�vací v prohlížeči Firefox, Internet Explorer nebo 
 Google Chrome na odkazu h�p://www.google.com/se�ngs/ads/plugin; e) konfigurací 
 nastavení souborů cookie. Mějte na pamě�, že v takovém případě nebudete moci 
 okně využívat všechny funkce těchto webových stránek. 
 Kromě toho můžete společnos� Google zabránit ve shromažďování údajů 
 vygenerovaných  soubory cookie nebo vaším používáním webových stránek a ve 
 zpracovávání těchto údajů �m, že si do prohlížeče stáhnete a nainstalujete plugin, 
 který je k dispozici na adrese 
 h�ps://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=de v čás� „Nastavení 
 zobrazení“, „Deak�vace rozšíření Campaign Manager“. 
 Pro více informací o nástroji Campaign Manager navš�vte adresu: 
 h�ps://www.google.de/doubleclick. Pro obecné informace o zásadách ochrany 
 osobních údajů společnos� Google navš�vte adresu: 
 h�ps://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Případně můžete navš�vit webové 
 stránky Inicia�vy ro síťovou reklamu (NAI) na adrese 
 h�p://www.networkadver�sing.org. 

 Jak spravovat preference a poskytnout nebo odvolat souhlas 

 Existuje několik způsobů, jak spravovat preference Trackerů a jak poskytnout a případně 
 odvolat souhlas: 

 Uživatelé mohou spravovat preference spojené s Trackery přímo v nastavení jejich zařízení, 
 například zakázáním použi� nebo uchovávání Trackerů. 

 Kromě toho, pokud se používání Trackerů zakládá na souhlasu, mohou Uživatelé tento 
 souhlas udělit nebo odvolat nastavením preferencí v rámci oznámení o používání souborů 
 cookie nebo příslušnou aktualizací těchto preferencí prostřednictvím příslušného nástroje 
 pro nastavení souhlasu, je-li k dispozici. 

 Prostřednictvím příslušných funkcí prohlížeče nebo zařízení je také možné vymazat dříve 
 uložené Trackery, včetně těch, které jsou používány k zapamatování původního souhlasu 
 Uživatele. 

 Ostatní Trackery v místní pamě� prohlížeče lze vymazat odstraněním historie prohlížení. 



 S ohledem na Trackery tře�ch stran mohou Uživatelé spravovat své preference a odvolat svůj 
 souhlas pomocí příslušného odkazu (je-li dostupný), pomocí prostředků uvedených v 
 zásadách ochrany osobních údajů tře� strany nebo kontaktováním tře� strany. 

 Jak najít nastavení Trackerů 

 Informace o tom, jak spravovat soubory cookie v nejpoužívanějších prohlížečích, mohou 
 uživatelé najít například na následujících adresách: 

 ●  Google Chrome 
 ●  Mozilla Firefox 
 ●  Apple Safari 
 ●  Microso� Internet Explorer 
 ●  Microso� Edge 
 ●  Brave 
 ●  Opera 

 Uživatelé také mohou spravovat určité kategorie Trackerů používaných v mobilních aplikacích 
 �m, že se z nich odhlásí prostřednictvím příslušného nastavení zařízení, jako je nastavení 
 reklamy pro mobilní zařízení nebo obecné nastavení sledování (Uživatelé mohou otevřít 
 nastavení zařízení, zobrazit a vyhledat příslušné nastavení). 

 Odhlášení specifická pro reklamní průmysl 

 Bez ohledu na výše uvedené se Uživatelé mohou řídit pokyny poskytovanými službami 
 YourOnlineChoices  (EU),  Inicia�va pro síťovou reklamu  (USA) a  Digital Adver�sing Alliance 
 (USA),  DAAC  (Canada),  DDAI  (Japonsko) nebo jinými podobnými  službami.  Tyto inicia�vy 
 umožňují Uživatelům zvolit si preference Trackerů pro většinu reklamních nástrojů. Vlastník 
 proto Uživatelům doporučuje využít kromě informací uvedených v tomto dokumentu i tyto 
 zdroje. 

 Organizace Digital Adver�sing Alliance poskytuje aplikaci  AppChoices  , která Uživatelům 
 pomáhá kontrolovat zájmově orientovanou reklamu v mobilních aplikacích. 

 Vlastník a Správce údajů 

 Rollon S.p.A. Via Trieste 26 20871 Vimercate (MB) C. Fiscale e P. Iva 05999150963 Cap. 
 Sociale € 11.365.026,00 REA MB-1857623 

 Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (e-mailová adresa): dpo@rollon.com 

 Kontaktní e-mail Vlastníka:  privacy@rollon.com 

 Vzhledem k tomu, že používání Trackerů tře�ch stran prostřednictvím těchto Webových 
 stránek nemůže být plně pod kontrolou Vlastníka, je třeba považovat veškeré konkrétní 
 odkazy na Trackery tře�ch stran za pouze orientační. Kompletní informace najdou Uživatelé v 
 zásadách ochrany osobních údajů příslušných služeb tře�ch stran uvedených v tomto 
 dokumentu. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947
https://support.brave.com/hc/en-us/articles/360022806212-How-do-I-use-Shields-while-browsing
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.networkadvertising.org/understanding-digital-advertising
https://www.aboutads.info/consumers/
https://youradchoices.ca/understanding-online-advertising/
http://www.ddai.info/optout
https://youradchoices.com/appchoices


 Vzhledem k objek�vní složitos� Trackerů Uživatelům doporučujeme kontaktovat Vlastníka, 
 pokud chtějí získat další informace o používání těchto technologií na těchto Webových 
 stránkách. 

 Definice a právní odkazy 

 Osobní údaje (nebo Údaje) 

 Jakékoliv informace, které přímo, nepřímo nebo ve spojení s jinými informacemi – včetně 
 osobního iden�fikačního čísla – umožňují iden�fikaci nebo iden�fikovatelnost fyzické osoby. 

 Údaje o používání, Údaje o Uživateli 

 Informace automa�cky shromažďované prostřednictvím těchto Webových stránek (nebo 
 prostřednictvím služeb tře�ch stran využívaných na těchto Webových stránkách), které 
 mohou v souladu se zásadami ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele zahrnovat 
 např.: IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných Uživateli, kteří používají tyto 
 Webové stránky; URI (jednotný iden�fikátor zdroje); čas požadavku; metodu použitou k 
 odeslání požadavku na server; velikost souboru obdrženého v odpovědi; číselný kód 
 označující stav odpovědi serveru (úspěšný výsledek, chyba apod.); zemi původu; vlastnos� 
 prohlížeče a operačního systému Uživatele; různé časové údaje o návštěvě (např. čas strávený 
 na každé stránce v rámci aplikace) a podrobnos� o cestě v rámci Aplikace se zvláštním 
 odkazem na pořadí navš�vených stránek a další parametry operačního systému zařízení 
 a/nebo IT okolí Uživatele. 

 Uživatel 

 Fyzická osoba využívající tyto Webové stránky, není-li uvedeno jinak, se shoduje se 
 Subjektem údajů. 

 Subjekt údajů 

 Fyzická osoba, ke které se vztahují Osobní údaje. 

 Zpracovatel údajů (nebo Kontrolor údajů) 

 Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který 
 zpracovává Osobní údaje jménem Správce, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany 
 osobních údajů. 

 Správce údajů (nebo Vlastník) 

 Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který 
 samostatně nebo spolu s ostatními, určuje účely a prostředky zpracování Osobních údajů, 
 včetně bezpečnostních opatření týkajících se provozu a používání těchto Webových stránek. 
 Správce údajů,m pokud není specifikováno jinak, je Vlastníkem těchto Webových stránek. 

 Tyto Webové stránky (nebo Tato Aplikace) 



 Prostředek, kterým jsou Osobní údaje Uživatele shromažďovány a zpracovávány. 

 Služba 

 Služba poskytovaná těmito Webovými stránkami, jak je popsána v příslušných podmínkách 
 (jsou-li k dispozici) a na těchto stránkách/v aplikaci. 

 Evropská unie (EU) 

 Není-li jinak specifikováno, všechny odkazy v tomto dokumentu týkající se Evropské unie 
 zahrnují všechny současné členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského 
 prostoru. 

 Soubory cookie 

 Soubory cookie jsou Trackery, které se skládají z malých souborů dat uložených v prohlížeči 
 Uživatele. 

 Trackery 

 Trackery se rozumí jakákoliv technologie – např. soubory cookie, jedinečné iden�fikátory, 
 měřící pixely, vložené skripty, e-tagy a snímání o�sků prstů – které umožňují sledování 
 Uživatelů, například přístupem k informacím o zařízení Uživatele nebo jejich ukládáním. 

 Právní informace 

 Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vypracováno na základě ustanovení několika 
 právních předpisů, včetně čl. 13/14 Nařízení (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně 
 osobních údajů). 

 Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují výhradně na tyto Webové stránky, není-li v 
 tomto dokumentu uvedeno jinak. 


