PRAVIDLA O UŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES
1. PROVOZOVATEL
Webové stránky xixoio.com, mobilní webové stránky, související mobilní aplikace či
jiný související kanál (dále jen „Stránka“) provozuje společnost XIXOIO a.s., IČO:
07366949, se sídlem: Rooseveltova 166/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 23744 (dále
jen"Provozovatel“).
Provozovatel je správcem osobních údajů zpracovávaných v rámci provozování Stránky
a poskytování souvisejících služeb ve smyslu nařízení č. 2016/679 EU,
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 „GDPR“).
Vy jako návštěvník a uživatel Stránek jste subjektem údajů ve smyslu GDPR.
2. ÚČEL DOKUMENTU
Cílem tohoto dokumentu (dále také „Pravidla“) je seznámit Vás s podmínkami a
náležitostmi používání cookies a obdobných technologií Provozovatelem. Prohlášení
o užívání cookies navazuje na informace o nakládání s osobními údaji, ve kterých
naleznete obecné informace podle GDPR.
Vyhrazujeme si právo kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu provádět změny Pravidel.
O případných změnách vás budeme informovat změnou data „poslední změny” a jiným
vhodným způsobem (např. upozorněním na Stránce). Jakékoliv změny či úpravy
Pravidel vstoupí v platnost okamžikem zveřejnění změněných či upravených Pravidel
na Stránce. Užíváním Stránky se vzdáváte práva na upozornění o každé konkrétní
změně či úpravě.
Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat Pravidla, abyste vždy měli ty nejaktuálnější
informace. Používáním Stránky po zveřejnění změněných či upravených Pravidel
dáváte najevo, že jste si nová Pravidla přečetli a jste tedy obeznámeni s
nejaktuálnější verzí těchto Pravidel a že přijímáte změny či úpravy těchto Pravidel.
3. CO JSOU COOKIES
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na Váš počítač internetovými
stránkami, které navštívíte. Jsou široce využívány k zajištění fungování stránek nebo
zefektivnění jejich fungování, stejně jako k zajištění informací jejich provozovatelům.
Více informací o cookies můžete najít například na příslušné stránce otevřené
encyklopedie Wikipedia nebo na stránkách allaboutcookies.org.
4.

UŽITÍ COOKIES PROVOZOVATELEM

Cookies používáme z více důvodů, které popisujeme níže. Ve většině případů bohužel
není možné zamezit používání cookies bez toho, aby byly částečně nebo úplně

zablokovány funkce Stránek. Proto Vám doporučujeme cookies neblokovat, pokud si
nejste jistí, že cookies nejsou nutné pro správnou funkcionalitu Stránek.
4.1

Nezbytné cookies

Některé cookies jsou nutné k tomu, abyste mohli využít všech funkcí našich Stránek.
Některé části našich Stránek bez nich nebudou fungovat tak, jak jsme zamýšleli.
4.2

Adaptační cookies

Tyto cookies nám dovolují zapamatovat si informace, které nám dáváte při
používání našich Stránek. Naše Stránky se Vám přizpůsobují a pomocí
adaptačních cookies se Vám přizpůsobí vždy, když se na ně vrátíte.
4.3

Cookies zlepšující výkon

Tyto cookies nám dávají možnost zjistit, jak naše Stránky používáte, a říkají nám,
jak můžeme naše Stránky zlepšit. Kromě jiného nám tyto cookies počítají,
kolik uživatelů naše Stránky navštíví a sledují, jak se na nich pohybují. To nám
pomáhá optimalizovat naše Stránky tak, abyste vždy jednoduše našli to, co potřebujete.
4.4

Zaměřovací cookies

Tyto cookies (také se jim říká reklamní) se používají pro dodávání reklamního obsahu,
který je relevantní pro daného uživatele a také pro měření úspěchu reklamních
kampaní. Tyto cookies jsou na naše Stránky umisťovány našimi poskytovateli služeb,
zaznamenávají vaši aktivitu na internetu a ukládají se v nich demografické údaje, jako
je věk nebo pohlaví. Tyto údaje se zaznamenávají v anonymizované podobě a účelem
jejich ukládání je to, aby se Vám zobrazoval obsah, který je pro Vás relevantní.
4.5

Cookies třetích stran

Google Analytics: Naše Stránky využívají službu Google Analytics, která je jednou
z nejčastěji používaných a důvěryhodných služeb poskytujících analytická řešení,
která nám pomáhají porozumět tomu, jak naše Stránky využíváte a ukazují
nám, jak můžeme naše Stránky vylepšit. Tyto cookies mohou sledovat údaje o tom,
jak dlouho si naše Stránky prohlížíte a které konkrétní části Stránek vás zaujaly proto,
abychom vám dodávali relevantní obsah. Pro více informací o Google Analytics
cookies se podívejte na oficiální stránky Google Analytics.
Testování: Čas od času testujeme nové funkce našich Stránek a provádíme určité
změny ve způsobu, jak se Vám naše Stránky zobrazují. Tyto cookies nám pomáhají
zajistit, že i v době, kdy provádíme změny, váš zážitek z prohlížení našich Stránek
je konzistentní a zároveň nám ukazují přínos provedených optimalizací.
Hodnocení: Při prodeji našich produktů potřebujeme rozumět tomu, jaká část
návštěvníků našich Stránek si náš produkt koupí a k zaznamenávání těchto dat nám
slouží cookies. Je to důležité i pro Vás, protože tyto údaje nám umožňují optimalizovat
náklady na reklamu a plánovat produkci tak, abychom vám vždy zajistili tu nejlepší
možnou cenu.
Inzerce: Pro inzerci na našich stránkách občas využíváme služby Google AdSense.
Cookies této služby slouží k tomu, aby se Vám zobrazovaly reklamy s největší možnou
relevancí a také k tomu, aby se Vám daná reklama nezobrazovala vícekrát, než je
2/3

nutné. Pro více informací o Google AdSense se podívejte na oficiální stránky
Google AdSense.
Affiliate: Pro reklamu využíváme vícero partnerů. Abychom věděli, že naši
zákazníci přišli na naše Stránky prostřednictvím reklamy některého z našich partnerů,
využíváme tzv. affiliate cookies.
Sociální sítě: Využíváme také nástroje různých sociálních sítí, které nám
umožňují propojit naše Stránky s našimi profily na těchto sociálních sítích. Aby toto
propojení fungovalo, sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter nebo Instagram
umisťují na naše Stránky cookies, které slouží k vylepšování Vašeho profilu na
jejich stránkách, případně se ukládají v souladu s příslušnými podmínkami ochrany
osobních údajů.
4.6 Online komunikace a Facebook
V případě, že si prohlížíte Stránky nebo používáte mobilní aplikaci, zpracováváme
údaje o průběhu tzv. elektronické cesty (tj. jak jste se na Stránky dostali).
Prostřednictvím cookies uložíme ve Vašem zařízení informace (např. Vámi
preferovaný jazyk, velikost písma nebo vyplněné údaje ve formuláři). Tyto
informace usnadňují vzájemnou komunikaci a pomáhají zkvalitnit naše online služby.
Pokud s námi komunikujete prostřednictvím sítě Facebook, ta shromažďuje a používá
informace popsané v zásadách používání dat Facebooku. Správce a Facebook jsou
při zpracování osobních údajů společnými správci. Bližší informace o naší smlouvě
s Facebookem týkající se zpracování osobních údajů naleznete zde.
5.

JAK MŮŽETE ZMĚNIT NASTAVENÍ COOKIES NEBO JE ÚPLNĚ ZABLOKOVAT?
V nastavení Vašeho prohlížeče či zařízení si můžete vybrat, zda akceptujete nebo
neakceptujete používání cookies. Různé prohlížeče vám umožní různě detailní
nastavení. Obecně vám každý prohlížeč nabídne možnost zvolit si, zda cookies
přijímáte, odmítáte a také možnost cookies kdykoliv smazat. Některé prohlížeče Vám
také umožní vybrat si stránky, od kterých cookies chcete akceptovat, případně zakázat
ukládání cookies třetích stran. Návod, jak tato nastavení měnit, najdete na oficiálních
stránkách každého prohlížeče.
Pokud zablokujete cookies na našich Stránkách, je možné, že nebudete moci zobrazit
některé části našich Stránek a využívat některé funkce.

6.

KONTAKT A DALŠÍ INFORMACE
Pokud máte další otázky týkající se Pravidel, cookies, které používáme, nebo toho, jak
je používáme, obraťte se na nás emailem na customer.support@xixoio.com.
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