
Informace o Cookies a zpracování emailů 
Cookies 

Cookie je jednoduchý textový soubor (obvykle o velikost pouhých několika kB), jenž je uložen 

ve vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení navštívenou webovou stránkou. 

 

Webové stránky používají cookies primárně k poskytování svého obsahu, včetně například 

umožňování navigace na webových stránkách. Cookies jsou dále používány také i k 

zaznamenání informací o vaší návštěvě za účelem zlepšení uživatelského komfortu, jelikož 

jejich povolení umožňuje zapamatovat si vás a vaše individuální nastavení a předvolby. Příští 

návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější.  

 

Webové stránky www.budsafeonline.cz používají anonymní cookies Google Analytics, jež jsou 

poskytovány společností Google Inc. (dále jen „Google“) za účelem monitoringu použití a 

analýzy webových stránek. Informace generované těmito cookies jsou přenášeny do 

společnosti Google, jež je používá pro analýzu použití webových stránek a za účelem 

poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a internetu. Společnost 

Google může tyto informace sdílet s třetími stranami, pokud to vyžaduje zákon nebo v 

případech, kdy tyto strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost 

Google nebude spojovat IP adresu se žádnými dalšími údaji uloženými společností Google. 

Více informací o tom, jak Google využívá tato data naleznete zde. 

 

Webová prezentace www.budsafeonline.cz využívá i rozšíření, tzv. sociální pluginy (např. 

Facebook tlačíko "Líbí se mi" nebo „Sdílet“, apod.) anebo systémy třetích stran, jako např. výše 

popsaný Google Analytics. Za konkrétní podobu, množství a účel souborů cookies uložených 

do vašeho prohlížeče od poskytovatelů třetích stran zodpovídá výhradně poskytoval této 

služby / těchto služeb. Cookies můžete prohlížet a spravovat prostřednictvím nastavení svého 

prohlížeče. 

 

Zpracování Emailů a souvisejících informací 

 

V rámci webových stránek www.budsafeonline.cz je možné se přihlásit k odebírání emailů, a 

to na základě vložení emailové adresy a případně také specifikace toho, zda je zájemce o odběr 

emailů studentem, učitelem či rodičem. Tyto údaje, včetně emailových adres, budou 

zpracovávány pouze za účelem zasílání emailů (které můžou být uzpůsobeny tak, aby byly 

relevantní pro daného adresáta tj. studenta, učitele či rodiče), které budou obsahovat zejména 

informace týkající se soutěží a jiných akcí organizovaných v rámci kampaně „Buď safe online!“, 

šíření osvěty a podpory vzdělávání ve věci bezpečného používání internetu a dále také jiné 
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informace a novinky s tím související, včetně informací a novinek týkajících se produktů či 

služeb.  

Poskytnutí osobních údajů, včetně emailové adresy, za účelem odebírání emailů a odebírání 

těchto emailů je zcela dobrovolné. Každý email bude obsahovat link, jehož prostřednictvím 

bude možné další odběr emailů zrušit. Pokud kdokoli odběr emailů zruší, jeho emailová adresa 

bude z databáze provozovatele stránek www.budsafeonline.cz (dále jen „provozovatel 

stránek“) automaticky vymazána s tím, že provozovatel stránek si vyhrazuje právo ponechat 

si informaci o tom, že určitá emailová adresa byla v určitém okamžiku odstraněna z databáze, 

a to pro účely prokázání této skutečnosti kdykoli v budoucnosti.  

Každý, jehož osobní údaje jsou provozovatelem stránek zpracovávány, má právo přístupu k 

osobním údajům a právo na opravu nesprávných údajů. Veškeré údaje jsou ukládány v digitální 

formě. Osobní údaje budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi 

provozovatele stránek. Provozovatel stránek je oprávněn využít při zpracování osobních údajů 

služeb zpracovatelů, tj. osob, které pro něho provádějí na základě smlouvy určité činnosti při 

zpracovávání osobních údajů (například hosting serveru, na kterém je databáze uložena 

apod.). Zpracovatelé nemají v žádném případě oprávnění k jakémukoli zpracování osobních 

údajů mimo rámec činností vykonávaných pro provozovatele stránek. Každý, jehož osobní 

údaje jsou provozovatelem stránek zpracovávány, pokud zjistí nebo se domnívá, že 

provozovatel stránek provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou 

soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje 

nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele stránek nebo 

zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby provozovatele stránek nebo zpracovatel 

odstranil takto vzniklý stav (naříklad formou blokování, provedení opravy, doplnění nebo 

likvidace osobních údajů). Zároveň má tato osoba právo obrátit na dozorový orgán, Úřad pro 

ochranu osobních údajů. 
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