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Identifikace správce osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů (včetně cookies) je společnost PFC Invest s.r.o., 08854424, Rybná 716/24, Staré Měs-
to, 110 00 Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 326457. Tímto dokumentem Vás chceme informo-
vat o zpracovávání cookies.

Souhrnné informace o zpracování Vašich osobních údajů (včetně Vašich práv, jakožto subjektů osobních údajů) můžete 
nalézt v rámci Informačního oznámení pro uživatele platformy společnosti PFC Invest s.r.o..

Co jsou cookies a k čemu se používají?
Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, 
kdy tyto stránky začnete využívat. Téměř každá webová stránka využívá technologii cookies pro zajištění fungování 
stránek a optimalizaci vzhledu a funkčnosti. Cookies též přispívají k tomu, že Vaše interakce s webovými stránkami jsou 
bezpečnější a rychlejší, protože cookies si umí zapamatovat po určitou dobu Vaše preference a úkony, které jste na nich 
provedli (např. Obsah objednávky, zadané osobní údaje a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte 
zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Stránky díky tomuto poznají Vaši předchozí návštěvu a vědí, 
že jste se již například v jejich rámci přihlašovali a rozklikli jejich některé části.

Údaje získané prostřednictvím cookies nezpřístupňujeme třetím osobám s výjimkou případů uvedených dále.

Jaké druhy cookies a dalších nástrojů používáme?
Podle funkce a účelu, pro které jsou užívány, se cookies typicky dělí do následujících kategorií, které jsou užívány na této 
webové stránce (tj. Platformě):

Nezbytně nutné cookies Vám umožní pohyb po webové stránce a využití jejích základních funkcí. Obvykle jsou nasta-
veny pouze v reakci na Vaši činnost, která je žádostí o služby, jako je například přihlášení se do zabezpečené části naší 
webové stránky. Tyto cookies jsou nezbytné pro použití této webové stránky. Doba platnosti těchto cookies je dočasná, 
zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete (tzv. session cookie).

Funkční cookies se používají, abychom Vás rozpoznali, když opětovně navštívíte naši webovou stránku, a umožňují nám 
nabídnout Vám vylepšené a personalizované funkce jako například zapamatování Vašich preferencí (např. zavření po-
pup okna s číslem telefonické podpory). Tyto cookies sbírají anonymizované informace a nemohou sledovat Váš pohyb 
na jiných webových stránkách. Doba platnosti těchto cookies je 14 dní.

Analytické a výkonnostní cookies nám umožňují rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a získat informace o tom, jak 
je webová stránka používána (např. jaké stránky uživatel otevírá nejčastěji a jestli uživatel dostává z některých stránek 
hlášení o chybě). To nám pomáhá vylepšit fungování webové stránky, například tak, že zajišťujeme, aby uživatelé snad-
no našli to, co hledají. Doba platnosti těchto cookies je 2 roky.

Reklamní a cílené cookies zaznamenávají Vaše návštěvy na naší webové stránce, stránky, které jste navštívili a odkazy, 
které jste sledovali. Tyto informace používáme, abychom Vám dodali reklamy, které jsou pro Vás a Vaše zájmy relevant-
ní. Tyto informace jsou rovněž používány za účelem omezení počtu opakování reklam, které vidíte, a měření efektivity 
reklamních kampaní. Za tímto účelem můžeme sdělit tyto informace i třetím osobám (jako jsou zadavatelé reklamy). 
Pro užívání těchto cookies potřebujeme Váš souhlas, který nám můžete udělit při první návštěvě webové stránky a dále 
pak kdykoli nastavením ve Vašem internetovém prohlížeči, jak je popsáno níže. Doba platnosti těchto cookies je 2 roky.

Použití cookies třetích stran
Využíváme též služeb třetích stran, abychom zjistili, jak užíváte tuto webovou stránku a mohli optimalizovat Vaši uživa-
telskou zkušenost a nabízet Vám reklamy mimo tuto stránku. Tyto třetí strany (zejména reklamní sítě a poskytovatelé 
externích služeb analyzujících návštěvnost webu) mohou rovněž využívat cookies, nad kterými nemáme žádnou kontro-
lu. Způsob ukládání a využití cookies třetích stran se řídí zásadami přijatými těmito třetími stranami, které jsou dostupné 
na následujících stránkách:
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Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky 
ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads

Adform, Wildersgade 10B, 1408 Copenhagen, Denmark; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné 
zde: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

Seznam.cz, a.s., IČO 26168685; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://o.seznam.cz/
ochrana-udaju/

Co dělat, když si nepřejete, aby se ukládaly cookies?
Většina prohlížečů má počáteční nastavení umožňující příjem cookies. Pokud si přejete, můžete prohlížeč nastavit tak, 
aby cookies odmítal nebo aby vás varoval, kdykoli jsou cookies zasílány. Rovněž lze ve Vašem prohlížeči nastavit pro-
hlížení webových stránek v anonymním okně, kdy rovněž nebudou cookies zasílány. Cookies můžete ze svého počítače 
nebo mobilního zařízení také kdykoliv vymazat, a to prostřednictvím nastavení prohlížeče. Odmítnutí cookies na strán-
ce, kterou jste navštívili, však může způsobit, že na určité oblasti stránky nebudete moci vstoupit, některé funkce mohou 
být potlačeny nebo při návštěvě stránky nebudete moci přijímat osobní informace.

O použití cookies na našich webových stránkách jste informováni prostřednictvím tzv. cookie banneru, který se Vám 
zobrazí při první návštěvě našich webových stránek, případně poté, co došlo k odstranění dříve uložených cookies z Va-
šeho počítače nebo mobilního zařízení. Zde můžete udělit souhlas s některými typy cookies, jak popsáno výše.

Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud nastavením internetového prohlížeče odmítnete užívání a  ukládání cookies 
ve Vašem počítači, budete moci užívat naši webovou stránku i nadále, některé možnosti a funkce však nemusí fungovat 
správně.

Zpracování osobních údajů provozovateli sociálních sítí
Naše webové stránky obsahují odkazy na sociální sítě, například ikonu Facebook, které mohou zpracovávat Vaše osob-
ní údaje, typicky se může jednat o IP adresu a navštívené stránky či může

docházet k implementaci cookies do Vašeho prohlížeče. Zpracování uvedených osobních údajů se řídí zásadami přija-
tými provozovateli těchto sociálních sítí, které jsou dostupné na následujících stránkách:

Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky 
ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

Tento dokument je účinný od 27.05.2020.
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