ZÁSADY UŽÍVANÍ COOKIES SOUBORŮ
PlatonFinance OÜ
Respektujeme soukromí každé osoby, která navštíví nebo se zaregistruje na www.platonlife.com (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 www.platonlife.com a naše Služby jsou provozovány společností PlatonFinance OÜ („"my“,
„nás“ nebo „naše“).
PlatonFinance OÜ je správcem vašich osobních údajů, odpovědným za vaše osobní údaje získané v
souvislosti s provozováním našich Stránek a s poskytováním našich Služeb.
PlatonFinance OÜ je obchodní společností s identifikačním číslem: 14730682, se sídlem Rotermanni
tn 8, 10111 Tallinn, Estonsko.
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 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.

Váš souhlas s užíváním cookies

Vaše užívání našich webových stránek, tj. zejména jejich návštěva, je vykládáno jako souhlas s
užíváním souborů cookie popsaných v těchto Zásadách užívání cookie souborů. Pokud nesouhlasíte s
užíváním souborů cookie z naší strany, přečtěte si prosím následující část.

4.

Možnosti blokování souboru cookies

Používání souborů cookie můžete zablokovat aktivací příslušných nastavení ve Vašem internetovém
prohlížeči.

5.

Užívaní cookie 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 souborech cookie, které používáme,
a o tom, jak spravovat a odstraňovat soubory cookie, naleznete v „Zásadách užívání cookie souborů“.

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.

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 médiá
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.

Další informace

V následující tabulce jsou uvedeny další informace o jednotlivých souborech cookie užitých na
webových stránkách a účely, pro které jsou užívány:
Typ souboru cookie

Účel

Google Analytics

Tyto soubory cookie nám umožňují ukládat informace, jako
například čas, kdy jste naše webové stránky navštívili, nebo zda
jste je již navštívili v minulosti a také informace o webových
stránkách, které jste navštívili před otevřením našich webových
stránek.

_utma
_utmb
_umtc
_umtd

Pro více informací o Google Analytics navštivte prosím:
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

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

