1. Obecné informace.
Provozovatelem služby www.kdyPrijede.cz je Jacek Michalski, provozující živnostenskou
činnost pod firmou Jacek Michalski PUZONE, DIČ: PL625-160-61-92, na adrese: B. Prusa
48/2, 50-318 Wrocław, Polsko.
2.
Portál využívá funkce získávání informací o uživatelích a jejich zachování následujícím
způsobem:
o
prostřednictvím dobrovolně vyplněných informací ve formulářích.
o
prostřednictvím ukládání souborů cookies v koncových zařízeních.
o
prostřednictvím shromažďování logů serverů www.
1.

2. Informace ve formulářích.
1.
2.
3.
4.

Portál shromažďuje informace dobrovolně poskytnuté uživatelem.
Portál si navíc může uložit informace o parametrech připojení (určení času, IP adresa).
Údaje z formuláře nejsou poskytované třetím stranám bez souhlasu uživatele.
Údaje z formuláře jsou zpracovávané s cílem vyplývajícím z konkrétního formuláře,
například za účelem vyhotovení žádosti o službu či kontaktu.

3. Informace o souborech cookies.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Portál využívá soubory cookies.
Soubory cookies představují data, konkrétně textové soubory, které jsou uchovávané v
koncovém zařízení Uživatele Portálu a jsou určené k užívaní internetových stránek. Tyto
soubory dovolují rozpoznat zařízení uživatelů a umožňují přizpůsobení činnosti/jednání stran
dle preferencí uživatelů. Kromě toho je díky cookies souborům možná analýza chování
uživatelů Portálu.
Subjektem, který umisťuje soubory cookies na koncovém zářízení Uživatele Portálu a
který zároveň získává k nim přístup je provozovatel Portálu.
Soubory cookies jsou používané k následujícím účelům:
o
tvorba statistik, které pomáhají porozumět tomu, jakým způsobem Uživatelé
Portálu používají internetové stránky, což umožňuje zlepšení jejich struktury a obsahu;
o
udržení relace Uživatele Portálu (po zalogování), díky čemuž Uživatel nemusí na
každé podstránce opět vyplňovat login a heslo;
o
přizpůsobení obsahu internetových stránek podle preference uživatele a
optimalizace jejich užívaní.
V rámci Portálu jsou užívané dva základní druhy souborů cookies: “relační” (session
cookies) a “stálé” (persistent cookies). Relační cookies jsou dočasnými soubory, které
zůstávají v internetovém prohlížeči do okamžiku jeho ukončení nebo opuštění, odhlášení se z
internetové stránky, na kterou zůstaly umístěné. “Stálé” soubory cookies jsou uchovávané v
koncovém zařízení Uživatele po dobu určenou v parametrech souborů cookies nebo do doby,
kdy je vymaže Uživatel.
Program užívaný k prohlížení internetových stránek (internetový prohlížeč) většinou
intuitivně povoluje uchovávání souborů cookies v koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé

Portálu mohou v této oblasti provádět změny nastavení. Internetový prohlížeč umožňuje
vymazání souborů cookies. Automatické blokování cookies je také možné. Podrobné
informace na toto téma se nachází v pomoci a nebo dokumentaci internetového prohlížeče.
7.
Omezení používání souborů cookies může mít vliv na některé funkcionality dostupné na
internetových stránkách Portálu.

4. Logy serveru.
Informace o některých chováních uživatelů podléhají logování v serverové vrstvě. Tyto
data jsou využívána pouze ke správě Portálu a k zajištění co nejefektivnější obsluhy
poskytovaných hostingových služeb.
2.
Prohlížené zdroje jsou identifikované přes URL adresy. Kromě toho mohou záznamu
podléhat:
o
čas zadání dotazu,
o
čas odeslání odpovědi,
o
název umístění klienta -– identifikace přes HTTP protokol,
o
informace o chybách, které se objevily při realizaci transakce HTTP,
o
URL adresa předchozí stránky navštívené Uživatelem (refer link) – v případě, kdy
k přechodu k Portálu došlo prostřednictvím odkazu,
o
informace o internetovém prohlížeči uživatele,
o
informace o IP adrese.
3.
Výše uvedená data nejsou slučovány s konkrétními osobami prohlížejícími stránky.
4.
Výše uvedená data jsou využívána pouze pro účely správy serveru.
1.

5. Zpřístupnění dat.
1.
2.

Data podléhají zpřístupnění vnějším subjektům pouze v právně přístupném rámci.
Provozovatel může mít povinnost sdělení informací shromážděných přes Portál
zplnomocněným orgánům na základě požadavků v souladu s právem a to v rozsahu
vyplývajícím ze žádosti.

6. Správa souborů cookies – jak udělovat a odebírat
souhlas v praxi?
1.

V případě, že si uživatel nepřeje dostávat soubory cookies, může změnit nastavení
internetového prohlížeče. Upozorňujeme, že vypnutí souborů cookies potřebných k procesům
ověřování, bezpečnosti, zapamatování preferencí uživatele může ztížit a v krajních případech
znemožnit využívání webových stránek.

