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Informace o zpracování osobních údajů při provozu a správě webových stránek
www.alzheimerhome.cz
dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a v souladu s
ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že
naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.
1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ALZHEIMER HOME z. ú.,
Sídlo: Urešova 1757, Kunratice, 148 00 Praha 4
IČO: 03593207
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. U 120.
2. CO JE COOKIES
Soubory cookies jsou počítačová data (zejména textové soubory), uložená v zařízení uživatele
(počítače, telefony atd.), určená pro použití na webových stránkách. Tyto soubory umožňují identifikaci
zařízení uživatele a správné zobrazení webové stránky dle individuálních preferencí.
3. DRUHY COOKIES
Funkční cookies
Základní cookies, tedy funkční cookies, mají na starost základní funkce webu. Jsou nezbytné pro
správné fungování webové stránky, proto o nich návštěvníka stačí uživatele/návštěvníka webové
stránky jen informovat.
Marketingové cookies
Marketingové cookies se využívají k lepšímu cílení reklam (například remarketing) a k jejich
personalizaci. Pro tento typ cookies je nutné mít aktivní souhlas uživatele/návštěvníka webové stránky.
Analytické a preferenční cookies
Analytické cookies umožňují sledovat návštěvy našich webových stránek a aplikací a také to, kolik
uživatelů kliklo na odkaz na našem webu či využilo některou z jeho funkcí. Typicky jde o statistiky
návštěvnosti jako Google Analytics.
Preferenční cookies zase umožňují, aby si web zapamatoval preference daného uživatele a mohl se
mu přizpůsobit. Zajistí tak pohodlné používání webu, který si pamatuje nastavení jazyka, měny a dalších
preferencí uživatelů. Pro shromažďování těchto dvou typů cookies je nutné mít od 1. ledna 2022 aktivní
souhlas uživatele.
•

•

4. PRÁVNÍ TITUL KE ZPRACOVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES
Oprávněný zájem správce. Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může
být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného
důvodu – oprávněného zájmu správce na řádném provozu webu a zachování vysokého
uživatelského zážitku, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Souhlas návštěvníka. Cookies pro cílení reklamy („sociální média a marketing“) jsou zpracovávány
na základě vašeho souhlasu. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely
lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče nebo
nastavení na našich webových stránkách.

5. JAK OMEZIT COOKIES
Ukládání cookies je možné nastavit, popřípadě zakázat v nastavení webového prohlížeče. Omezení
používání cookies má vliv na některé funkce webových stránek www.alzheimerhome.cz, které jsou
důležité pro jejich optimální fungování.
Podle článku 17 GDPR „Právo na výmaz“ – lze cookies mazat v krátké lhůtě, tj. nejpozději do 13 měsíců
od posledního využití cookies.
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