
 

  

1 

 

 

          Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

1. Uděluješ tímto souhlas neziskové organizaci CETAS z.s., se sídlo Nerudova 606/32, Mladá 

Boleslav II, 293 01, IČ: 01299069, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského 

soudu v Praze, oddíl L 73602/MSPH (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala 

tyto osobní údaje: 

 

- jméno a příjmení 

- e-mail  

- telefon 

- věk 

- pohlaví 

- název, místo a obor studia 

 

2. Výše uvedené osobní údaje je možné zpracovat na základě Tvého uděleného souhlasu a je 

nutné zpracovat je za účelem možnosti přihlášení a statistik, které jsou anonymizované. 

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu viz tabulka v bodě 3. 

 

3.     

Kde: Využití: Na jak dlouho: 

Registrace na webových stránkách Anonymizované statistiky 1 rok 

Přihlášení k newsletteru Zasílání novinek 1x/měsíc 2 roky 

Dotazníky Anonymizované statistiky 1 rok 

Foto, video z offline konference Prezentace na internetu 2 roky 

Jméno v den konference Identifikace 1 den 
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4. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující 

soubory cookies: 

Typ:  Název: Na jak dlouho: 

Konverzní, trackovací Facebook dlouhodobé 

Analytické, trackovací Google Analytics 2 roky 

Trackovací Smartlook 7 dní 

Funkční Smartsupp do uzavření 

prohlížeče 

Analytické Heatmap 30 minut 

 

Typy cookies: 

1) Z hlediska platnosti 

 Krátkodobé (session) cookies – jsou soubory, které jsou automaticky mazány, 

jakmile uživatel opustí daný web. Originální název tohoto typu pochází 

z pojmu „session“, v překladu relace nebo sezení, který v informatice 

představuje jedno permanentní síťové spojení mezi klientem, například 

webovým prohlížečem, a serverem. 

 Dlouhodobé (persistent) cookies – jsou soubory, které zůstávají v zařízení 
i poté, co uživatel opustí webové stránky. Doba, po níž jsou soubory 
v zařízení aktivní, bývá v rozmezí dnů až měsíců. 
 

2) Z hlediska domény (webu), ke kterému patří 

 Cookies vlastníka stránky – jsou soubory, které odesílá server právě 
navštěvovaného webu. 

 Cookies třetí strany – jsou soubory, které ukládá jiná stránka než ta, na které 

se uživatel právě nachází. Jedná se o cookies vytvořené a používané 

společnostmi jako Google, Facebook, Seznam a další. Tyto strany mohou 

například použít nasbíraná data k anonymnímu zacílení reklamy na jiných 

stránkách. 

 

3) Z hlediska účelu 

 Funkční, esenciální cookies – jsou nutné pro standardní fungování webu. 

Bez nich by byla do značné míry narušena uživatelská přívětivost stránek. 

Uživatel by se například nemohl snadno přihlásit do svého konta. 

 Analytické cookies – umožňují sledovat a analyzovat pohyb uživatelů na webu, 

využívání jednotlivých prvků stránek, návštěvnost apod. Díky nim lze 

vylepšovat jak samotné stránky, aby se návštěvníkům co nejlépe používaly, tak 

jejich obsahovou nabídku i marketingové aktivity. 
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 Trackovací a remarketingové cookies – slouží k optimalizaci nabídky reklamy 

na jiných webových stránkách, které disponují reklamními plochami. Pokud 

si například prohlížíte určitou kategorii na našich stránkách, můžeme vás po 

čase na jiné webové stránce upozornit bannerem na tituly z dané oblasti. 

 Konverzní cookies – slouží k vyhodnocování efektivity reklamy. Pomáhají 

odpovídat na otázky jako, které zdroje návštěvnosti přinášejí nejvíce nákupů, 

které reklamní systémy mají nejlepší poměr náklady versus výsledky apod. 

 

5. S výše uvedeným zpracováním uděluješ svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů 

je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu 

na kontaktní údaje společnosti kosikova@prazskybarcamp.cz 

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou 

zpracovávat i tito zpracovatelé:  

a. Poskytovatel softwaru Google Analytics, Facebook, Smartlook, Smartsupp, Mailchimp 

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však 

v současné době společnost nevyužívá. 

7. Vezmi prosím na vědomí, že podle Nařízení máš právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět, 

- požadovat po nás informaci, jaké tvoje osobní údaje 

zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, 

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat 

nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, 

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

- na přenositelnost údajů, 

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. 

 

 

 

http://bit.ly/GDPR-tetx_web

