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1.

Zásady používání souborů cookie
BRIDGESTONE EUROPE NV/SA - společnost se sídlem v Belgii a registrovanou kanceláří
na adrese Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgie, registrovaná pod číslem 0441
192 820 (“BSEU“), správce a administrátor [webová stránka] (“webová stránka”), používá
soubory cookie k neustálému zlepšování zkušeností návštěvníků. Soubory cookie mohou
takové zkušenosti přímo zlepšit (například zapamatováním vaší volby jazyka, nebo
ostatních specifických nastavení) nebo mohou být nezbytné pro pro řádné zákonné
poskytování služeb, které požadujete (například pomocí zapamatování vašeho nastavení
souborů cookie). Kromě toho některé soubory cookie společnosti BSEU poskytují
statistické informace o používání jejích internetových stránek, čímž nepřímo pomáhají k
tomu, aby přizpůsobením lépe vyhovovaly vašim preferencím. Soubory cookie vám také
mohou umožnit používat některé dodatečné funkce, které jsou na webu zahrnuty,
například pomocí určených aplikací, které jsou skrze webovou stránku přístupné.

1.1.

CO VLASTNĚ JSOU SOUBORY COOKIE?
Cookies jsou malé textové soubory, které váš prohlížeč nainstaluje na vašem počítači nebo
jiném zařízení. Díky nim vás webové stránky při návštěvě dokáží poznat. Skládají se z
unikátního číselného kódu a díky tomu mohou vaše zařízení rozpoznat od jiných, ačkoliv
zůstáváte nejmenováni.
Díky souborům cookie společnost BSEU může například zajistit, aby informace, které se
objeví na obrazovce při vaší příští návštěvě jejích webových stránek, byly přizpůsobeny dle
vašich osobních preferencí. S pomocí souborů cookie může společnost BSEU určit také
nejoblíbenější části svých internetových stránkách, neboť přinášejí informace o tom, jaké
stránky se navštěvují a kolik času tráví návštěvníci jejich procházením. Na základě těchto
souhrnných údajů může BSEU své webové stránky upravit tak, aby lépe odrážely
preference návštěvníků a nabízely zážitky více zaměřené na zákazníka. A konečně, soubory
cookie mohou usnadnit používání některých aplikací třetích stran, například připojení k
síti sociálních médií.

1.2.

JAKÉ TYPY SOUBORŮ COOKIE MŮŽEME POUŽÍVAT?
Na našich webových stránkách používáme dva druhy souborů cookie – „relační
cookies“ a „trvalé cookies“. Relační cookies jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v
zařízení pouze do té doby, než opustíte webové stránky. Trvalé cookies zůstávají na vašem
zařízení i po ukončení vaší návštěvy webu.
Ve smyslů původu můžeme také rozlišovat „cookies prvních stran“ a „cookies
třetích stran“. Cookies prvních stran jsou na naši webovou stránku umístěny přímo
námi, abychom umožnili její pravidelné prohlížení, zlepšili její funkčnost nebo splnili
právní požadavky. „Cookies třetích stran“ jsou soubory cookie, které jsou na naši webovou
stránku vkládány námi vybranými třetími stranami za účelem podpory některých funkcí
webové stránky.

Níže uvedená tabulka představuje funkční rozdělení cookies, které můžeme používat.
Typ
souborů
cookie
Nezbytné

Funkce

K čemu slouží?

Jak ovlivňují vaše
soukromí?

Tyto cookies jsou nezbytné pro
zajištění správné funkce webových
stránek. Díky nim se uživatel může
orientovat na naší webové stránce a
využívat její funkce. Tento typ cookies
vám například umožňuje přecházení z
jedné webové stránky na další a ukládá
informace potřebné pro vyplňování
formulářů.

Tyto
cookies
jsou
aplikovány
automaticky po dobu trvání každé relace
nebo po delší období - v návaznosti na
jejich účelu. Jelikož jsou nezbytné pro
umožnění pravidelného procházení
webové stránky, případně pro splnění
právních kritérií, nemůžete je zakázat.
Viz podrobnosti v bodě 1.7. níže. Pokud

Tyto cookies registrují vámi učiněné
volby v určených místech, ve kterých
nám sdělujete vaše osobní údaje
(například uživatelské jméno, jazyk
nebo region uživatele). Tyto cookies lze
také
využít
k
zapamatování
provedených změn, např. velikost
textu, písma a dalších částí webových
stránek, které lze přizpůsobit nebo k
zapamatování vaší historie prohlížení či
faktu, že jste webovou stránku již
navštívili.

Informace, které tyto cookies mohou
shromažďovat,
zahrnují
technické
informace, které jsou zpracovány ve
spojení vaší návštěvou a jsou vázány k
vašemu zařízení, ačkoliv zůstáváte
nejmenováni. I tak se můžete
rozhodnout pro neudělení souhlasu s
jejich používáním nebo je ručně vypnout
ve vašem nastavení, může ale dojít k
ovlivnění vašeho zážitku při prohlížení
webové stránky.

si nepřejete, aby byly tyto cookies
instalovány do vašeho zařízení,
můžete kdykoliv prohlížení webové
stránky ukončit.

Někdy mohou být tyto cookies
nastaveny pro zapamatování osobních
identifikačních údajů, které jste uvedli,
jako jsou uživatelské jméno nebo
profilový obrázek. Při uvádění takových
osobních podrobností budete vždy
požádáni o souhlas, nebo alespoň jasně
informováni o našich zásadách ochrany
soukromí. Pokud se rozhodnete vaše
údaje uvést a vyžádat konkrétní služby,
stane se použití těchto cookies pro jejich
poskytnutí nezbytným.
Analytika

Tyto soubory cookie jsou cookies
třetích stran (např. Google Analytics),
které pomáhají webové stránce
pochopit, jak návštěvníci k webové
stránce
přistupují
(například
identifikací toho, ze které stránky se
návštěvníci k webu připojili, jaký
operační systém a prohlížeč používají,
čas a trvání návštěvy, které stránky byly
navštíveny, věk, pohlaví a zájmy
návštěvníků, atd.).

Informace,
které
tyto
cookies
shromažďují
nejsou
vázány
na
identifikovatelnou
nebo
konkrétní
osobu a jsou používány hlavně pro
statistické účely. Společnosti BSEU
umožní lépe přizpůsobit webové stránky
a její aplikace nejrůznějším potřebám a
přáním svých návštěvníků. Pro jejich
použití stále vyžadujeme váš souhlas.

Externí
funkce

Tyto cookies jsou cookies třetích stran,
které jsme se rozhodli umístit na naši
webovou stránku kvůli zlepšování její
funkčnosti (například abychom se
ujistili, že můžete používat widgety
sociálních médií pro Facebook, Twitter,
atd.
přímo
na
našem
webu,
přesměrovat vás pomocí platforem
sociálních sítí, jako je Facebook nebo
Instagram či sledovat vaše geografické
umístění, abychom vás mohli

Tyto cookies jsou zpravidla propojeny s
vaším osobním zařízením nebo dokonce
osobními údaji, které jste se rozhodli
zahrnout na vašem odpovídajícím
profilu na sociálních médiích. Vždy se
můžete rozhodnout, zda souhlasíte s
jejich použitím (buď přímo nebo
implicitně pomocí vyžádání takové
služby).

přesměrovat na nejbližšího dealera,
pokud je to relevantní).
Pro více informací týkajících se účelů specifických cookies používaných na webové stránce, jejich
funkcí a času ukládání (pokud jsou trvalé) viz bod 1.7. níže.

1.3.

JAK ZÍSKÁME VÁŠ INFORMOVANÝ SOUHLAS?

Při první návštěvě webové stránky budete pomocí zprávy dotázáni, zda chcete povolit použití
funkčních, analytických cookies a cookies umožňujících externí funkce. Tyto cookies budou
instalovány pouze po přijetí.
Nezbytné cookies budou na vaše zařízení instalovány ve chvíli, kdy web navštívíte, jelikož jeho
řádné fungování na těchto cookies závisí.
Součástí tohoto dotazu bude odkaz na zásady používání souborů cookies, abyste si v případě zájmu
mohli přečíst, jak se soubory cookies nakládáme.
Při budoucích návštěvách webových stránek se již na obrazovce neobjeví informační banner, ale
možnost odstranění cookies vám zůstane k dispozici prostřednictvím nastavení vašeho
internetového prohlížeče (viz 1.4).

1.4.

NESOUHLAS A VAŠE PRÁVA

Nemůžeme zasahovat do nastavení cookies vašeho prohlížeče a nemůžeme za vás vypnout cookies,
u kterých jste dříve souhlasili s instalací, nebo které je nezbytné nainstalovat v rámci toho, abyste
mohli web prohlížet. Nicméně můžete vždy změnit nastavení vašeho prohlížeče, abyste smazali
nebo zabránili budoucímu ukládání různých druhů cookies do vašeho zařízení bez vašeho dalšího
zásahu.
V oddíle „Nápověda“ ve vašem prohlížeči by měly být informace o tom, jak spravovat nastavení
cookies přímo ve vašem prohlížeči. Zde naleznete, jak to funguje ve vašem prohlížeči:
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

•

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

•

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs

•

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

•

Opera: https://www.opera.com/cs/help

1.5.

CO KDYŽ DOJDE KE ZMĚNĚ TĚCHTO ZÁSAD POUŽÍVÁNÍ
SOUBORŮ COOKIE?

Společnost BSEU může tyto zásady kdykoli aktualizovat. Pokud tak učiníme, na našich webových
stránkách a/nebo na stránkách značky to bude zdůrazněno tak, abyste si byli vědomi, že je
zapotřebí je znovu projít. Žádná změna nepovede k omezení vašich práv podle platného zákona.

1.6.

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ TŘETÍCH STRAN

Společnost BSEU si nevyměňuje soubory cookie s webovými stránkami třetích stran ani externími
dodavateli dat, s výjimkou třetích osob pracujících přímo s BSEU pod její kontrolou a dohledem za
účelem poskytování internetových služeb. Společnost BSEU se vždy ujistí, že jsou zpracovatelé
vašich údajů vázány nezbytnými smluvními doložkami, aby zůstaly bezpečné a důvěrné.
Ačkoliv můžeme používat informace shromážděné pomocí cookies třetích stran, vezměte prosím
na vědomí, že jsou všechny cookies třetích stran spravovány jejich poskytovateli dle jejich zásad.

1.7.

INFORMACE O POUŽITÝCH COOKIES

Pro zobrazení přesného seznamu cookies, které společnost BSEU používá, jak dlouho zůstávají
aktivní, kdy skončí jejich platnost, jejich domény nebo jména můžete zkontrolovat nastavení ve
vašem webovém prohlížeči.
Zde je rychlý návod, který vysvětluje, jak tak učinit pro každý z prohlížečů:
https://www.wikihow.com/View-Cookies

