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ZÁSADY UŽÍVANÍ COOKIES SOUBORŮ 

PlatonFinanceOŰ 

 

Respektujeme soukromí každé osoby, která navštíví nebo se zaregistruje na www.platonlife.com, 

www.store.platonlife.com, www.auction.platonlife.com, www.digitalnipenezenka.cz (dále jen „ 

Stránky“) a využívá služby, které poskytujeme na Stránkách nebo prostřednictvím našich služeb pro 

zákazníky (dále jen „Služby“), a zavazujeme se zajistit bezpečnou online zkušenost.  

 

1. Kdo jsme a co děláme?  

Stránky a naše Služby jsou provozovány společností PlatonFinance OÜ („"my“, „nás“ nebo „naše“). 

PlatonFinance OÜ je obchodní společností s identifikačním číslem: 14730682, se sídlem Rotermanni tn 

8, 10111 Tallinn, Estonsko.  

Správci Vašich osobních údajů, odpovědnými za vaše osobní údaje získané v souvislosti s 

provozováním našich Stránek a s poskytováním našich služeb jsou:  

• PlatonFinance OÜ, se sídlem 10111 Tallinn, Harju maakond, Rotermanni tn 8 Estonská republika, 

IČO: 14730682 

• JIN LLC, se sídlem 30 N Gould St. Ste R, Sheridan, WY, 82801 USA, ID numb.: 2020-000923683 

 

Kontaktní spojení pro obě společnosti v České republice je na adrese dceřiné společnosti 

PlatonFinance OÜ, a to PLATON SERVICES SE, Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1, IČ: 09757783, 

kontaktní emailová adresa pro GDPR: support@platonlife.com, datová schránka: 4b3vpkd 

 

2. Úvodní ustanovení 

Na našich webových stránkách www.platonlife.com užíváme soubory cookie pro účely identifikace a 

analýzy. Užíváním těchto webových stránek souhlasíte s uložením a přístupem souborů cookie ve 

Vašem zařízení.   

 

Cílem těchto zásad užívání cookie souborů Zásady užívání cookie souborů je informovat Vás o tom, jak 

společnost PlatonFinance OÜ používá cookies a podobné technologie za účelem, aby Vám pomohly při 
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informovaném rozhodování při užívání našich webových stránek. Věnujte prosím chvilku Vašeho času, 

abyste si přečetli a porozuměli těmto Zásadám užívání cookie souborů. Tyto Zásady užívání cookie 

souborů by měly být čteny a vykládány ve spojení s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které 

jsou uveřejněné na našich webových stránkách.  

 

Cookies a podobné technologie jsou velmi malé textové dokumenty nebo části kódu, které často 

obsahují jedinečný anonymní identifikátor. Když navštívíte webovou stránku nebo používáte mobilní 

aplikaci, server požádá Váš počítač nebo mobilní zařízení o povolení uložit tento soubor do Vašeho 

počítače nebo mobilního zařízení a získat z něj přístup k informacím. Informace shromážděné 

prostřednictvím souborů cookie mohou zahrnovat datum a čas návštěv a způsob, jakým používáte 

naše webové stránky.  

  

Cookies jsou používány společností PlatonFinance OÜ jako součást webových stránek a jsou také 

využívány našimi partneři jako třetími osobami.  

Pro   více   informací   o   cookies   a   podobných   technologiích  

 navštivte  prosím https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Dále v těchto Zásadách užívání cookie 

souborů budou všechny technologie využívající výše uvedené funkce označovány jako „soubory 

cookie“.   

 

3. Proč používáme cookies? 

 Abychom zpříjemnili vaše online zážitky. 

Soubory cookies plní různé funkce a díky nim je váš online zážitek plynulejší a interaktivnější. A to 

zejména pokud používáte stejné zařízení a stejný prohlížeč, jaký jste použili při předchozí návštěvě 

našich webových stránek.   

Pro provoz a údržbu našeho webu jsou některé soubory cookies považovány za nezbytně nutné a 

umožňují nám poskytovat vám:  

•  Neomezený přístup ke službám a funkcím našich webových stránek; 

•  Ucelené a aktualizované informace; 

•  Bezproblémový online zážitek. 
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Aby byl obsah a nabídky našich stránek optimalizován přímo pro vás, používáme 

Soubory cookies pro cílenou reklamu: 

Tyto soubory cookies ukládají informace z vaší historie procházení tak, aby zaznamenávaly vaše zájmy 

a aktivity na našem webu. To nám nebo našim partnerům umožňuje:  

•  Inzerovat naše produkty na jiných webových stránkách na základě vašich návštěv na našem webu;  

• Kombinovat a optimalizovat informace tak, aby online reklamy naší společnosti, které se vám 

zobrazují, byly relevantní pro vás a vaše zájmy. 

 

4. Možnosti blokování souboru cookies  

Používání souborů cookie můžete zablokovat aktivací příslušných nastavení ve Vašem internetovém 

prohlížeči.  

5. Užívaní cookies a podobných technologií 

Naše Stránky používají určité soubory cookie, pixely, webové majáky, soubory protokolů a další 

technologie, kterých byste si měli být vědomi. Další informace o osobních údajích, které zpracováváme 

a o tom, jak je spravujeme naleznete v „Zásadách ochrany osobních údajů, Informační memorandum 

o shodě s GDPR“ na našich webových stránkách. 

6. Co se stane, když zablokujete soubory cookie  

Abyste mohli užívat některé části našich webových stránek, budete muset soubory cookie přijmout. 

Pokud odmítnete souhlas nebo následně soubory cookie zablokujete, některé funkce webových 

stránek nemusí fungovat správně a pravděpodobně nebudete mít přístup ke všem jejím částem.  

7. Jak nakládáme se soubory cookie?  

Soubory cookie „Strictly necessary“  

Soubory cookie používáme v případech, kdy je jejich používání nezbytné pro provozování webových 

stránek, například k uchování informace, že jste je navštívili.  
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Soubory cookie „Session”  

Soubory cookie v tomto případě používáme, abychom mohli jednoznačně identifikovat Vaši relaci 

prohlížení našich Webových stránek, což nám umožňuje koordinovat tyto informace s daty z našeho 

webového serveru.  

 

Soubory cookie „Session”  

Používáme soubory cookie "analytics". Tyto soubory cookie, spolu s dalšími informacemi, nám 

umožňují vypočítat souhrnný počet uživatelů prohlížejících webové stránky, přičem nám také umožňují 

zjistit, které funkce našich webových stránek jsou nejoblíbenější.  

Tyto informace používáme k vylepšení webových stránek. Obecně neukládáme žádné informace, které 

nám poskytnete prostřednictvím souborů cookie.  

Sociální média  

Soubory cookie užíváme k přizpůsobení Vaší interakce se sociálními médii, jako je např. Facebook.  

Takové soubory cookie rozpoznávají uživatele těchto sociálních médií při zobrazení jejich obsahu na 

našich webových stránkách. Umožňují také rychle sdílet obsah skrze sociální média pomocí 

jednoduchých tlačítek pro sdílení.  

8. Mezinárodní přenos dat  

Vaše osobní údaje mohou být uloženy nebo přeneseny do zemí mimo EHP pro účely popsané v těchto 

Zásadách užívání cookies souborů. Když ukládáme nebo přenášíme vaše osobní údaje mimo EHP, 

činíme tak v souladu s platnými právními předpisy a implementací příslušných záruk zajistíme podobný 

stupeň ochrany, jaký je jimi poskytován. K předávání osobních údajů dochází:  

• do země uznané Evropskou komisí jako země poskytující odpovídající úroveň ochrany; nebo  

• do země, která nenabízí adekvátní ochranu, ale spoléháme se na standardní smluvní doložky pro 

převod nebo implementací jiných vhodných řešení přeshraničního převodu k zajištění odpovídající 

ochrany.  
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Kromě těchto Zásad užívání cookies souborů platí navíc i naše online Zásady ochrany osobních údajů. 

Tyto  Zásady ochrany osobních údajů vás informují o tom, jak PlatonFinance OÜ používá, ukládá a 

chrání osobní údaje, které shromažďuje. Rovněž vás informuje o vašich právech na ochranu údajů a o 

tom, jak je uplatňovat. Doporučujeme, abyste si tyto Zásady ochrany osobních údajů přečetli. Pokud 

máte jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se Zásad užívání cookies souborů nebo Zásad ochrany 

osobních údajů, obraťte se na nás na kontaktech zveřejněných v Zásadách ochrany osobních údajů. 

Kromě nezbytných souborů cookie vyprší platnost všech souborů cookie po 30 dní. 

 

9. Další informace 

Konkrétní cookies jsou vždy obsaženy v informačním listě každého webu, který náš zákazník navštíví a 

kde jednotlivé cookies odsouhlasí. 

  

 


