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Vítejte!
Tyto webové stránky shromažďují určité informace prostřednictvím souborů cookie a dalších online
technologií.
Jsme rádi, že jste se rozhodli navštívit stránky IDG Communications, Inc. (dále jen „IDG“)! Záleží
nám na vašem soukromí a na informacích, které s námi sdílíte, a chceme, abyste mohli porozumět
tomu, jak používáme a chráníme informace, které o vás shromažďujeme. Společnost IDG plně
respektuje vaše právo na soukromí a ochranu osobních údajů a přijímá osvědčené postupy v
souladu s platnými zákony a předpisy EU o ochraně soukromí, včetně Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).
Tyto Zásady pro soubory cookie, stejně jako Zásady ochrany soukromí popisují zásady a postupy
společnosti IDG týkající se využívání informací shromažďovaných na těchto webových stránkách a
vysvětlují vaše práva na ochranu soukromí.
Používáním těchto webových stránek a souhlasem s těmito Zásadami pro soubory cookie
souhlasíte s tím, že IDG a její skupina přidružených společností, jak je vysvětleno v
Zásadách ochrany soukromí, může umístit soubory cookie tak, jak je popsáno níže, a
souhlasíte se shromažďováním, sdílením a používáním vašich osobních údajů pro
personalizaci reklamních a dalších služeb.

Proč používáme soubory cookie?
Soubory cookie zlepšují vaši zkušenost. Soubory cookie používáme, aby byl váš přístup k
tomuto webu rychlejší a efektivnější. Soubory cookie nám umožňují odlišit vás od ostatních
uživatelů, abychom vás mohli rozpoznat při každé vaší návštěvě. Soubory cookie nám také
umožňují ukládat uživatelské preference a zajistit vám pozitivní zkušenost z procházení těchto
webových stránek, včetně možnosti osobních nastavení pro webové stránky. Naši marketingoví
partneři také shromažďují údaje o prohlížení webu, aby zajistili, že se vám bude zobrazovat co
nejrelevantnější reklama.

Co jsou soubory cookie?
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se mohou při návštěvě webových stránek uložit do
počítače, tabletu nebo mobilního zařízení uživatele (dále jen „Počítač“). Soubor cookie obvykle
obsahuje název původní domény, dobu platnosti souboru cookie a náhodně vytvořené jedinečné
číslo nebo jinou hodnotu.

Soubory cookie používané společností IDG vás identifikují jako jedinečného uživatele prostřednictvím
identifikačního čísla (ID) sledování. Samotný soubor cookie je anonymní a neobsahuje žádné osobní

údaje, s výjimkou případů, kdy jste takové informace zadali vy, například když zadáte své jméno a
e-mailovou adresu při vyplňování registračního formuláře.

GDPR a vaše práva EU na ochranu soukromí
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), (Nařízení (EU) 2016/679) vytváří pro
občany Evropské unie některá práva a posiluje některá existující práva na ochranu osobních údajů.
Protože jakýkoli soubor cookie umístěný společností IDG nebo třetí stranou, jak je popsáno výše,
může jednoznačně identifikovat počítač nebo osobu, která tento počítač používá, platí podle
nařízení GDPR, že se jedná o osobní údaje. Z uvedeného důvodu se Zásady ochrany soukromí
vztahují na takové osobní údaje shromažďované od jejích uživatelů.

Změny a aktualizace Zásad pro soubory cookie
Vyhrazujeme si právo občas podle potřeby upravovat tyto Zásady pro soubory cookie. Pokud dojde
k důležitým změnám v Zásadách pro soubory cookie, zveřejníme na těchto webových stránkách
oznámení, ale tyto webové stránky byste také měli sledovat pravidelně a aktuální zásady si
kontrolovat.

Jak můžeme pomoci a možnosti komunikace
Dotazy, obavy a stížnosti:
Máte-li jakékoli dotazy, obavy nebo stížnosti vůči společnosti IDG týkající se nakládání s osobními
údaji, nebo týkající se souborů cookie nebo těchto Zásad pro soubory cookie, doporučujeme vám,
abyste se obrátili na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).
Pokud se domníváte, že jste utrpěli újmu v důsledku porušení vašich práv společností IDG podle
těchto Zásad pro soubory cookie a společnost IDG s vaší stížností nenaložila adekvátně
dostatečným způsobem, můžete jako každý občan EU podat stížnost příslušnému dozorovému
úřadu.
Kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mr. Keith Arnot
c/o IDG Communications Ltd.
101 Euston Road
London NW1 2RA
United Kingdom
E-mail: GDPR@idg.cz
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