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Pravidla používání COOKIES 

Společnost Tezyo CZ s.r.o. (dále jen „společnost”) věří v transparentnost a otevřenost způsobu 
shromažďování a používání vašich osobních údajů. V duchu zajištění transparentnosti tyto zásady 
poskytují podrobné informace o tom, jak a kdy používáme soubory cookies. Zásady používání 
souborů cookies se vztahují na každý výrobek a každou službu (společnosti Tezyo CZ s.r.o.), jejichž 
poskytování souvisí s těmito zásadami nebo u nichž jsou tyto zásady zahrnuty odkazem. 

Společnost se zavazuje chránit vás v souvislosti se shromažďováním anonymních (či neanonymních) 
údajů o vás získaných přes internet. V této části vám vysvětlíme, jak a z jakého důvodu používáme 
soubory cookies a jak nám to pomáhá zlepšovat naše služby. Dále vás budeme informovat o tom, 
jak můžete spravovat soubory cookies, které jsou uloženy na vašem zařízení. 
 
 

1. Jak používáme soubory cookies? 
 
Soubory cookies a další podobné technologie používáme k tomu, abychom mohli poskytnou 
optimální službu každé osobě, která používá webové stránky společnosti. Soubory cookies nám 
rovněž pomáhají zajistit bezpečnost vašeho účtu. Přístupem k našim službám nebo jejich používáním 
(na jakémkoli zařízení) udělujete svůj souhlas s používáním souborů cookies a dalších podobných 
technologií za účely specifikovanými v těchto zásadách a v souladu s obchodními podmínkami 
těchto webových stránek.  
Pokud nesouhlasíte s tím, jak používáme soubory cookies, musíte změnit nastavení svého prohlížeče 
a přestat používat tyto webové stránky a další webové stránky společnosti. 
Zakázání souborů cookies, které používáme, může mít vliv na určité funkce a na vaše potřeby jako 
uživatele těchto webových stránek či dalších webových stránek společnosti. 
Vyhrazujeme si právo provádět změny v zásadách používání souborů cookies, o kterých vás budeme 
předem informovat. Všechny změny se objeví zde a okamžitě vstoupí v platnost. Pokračováním  
v používání našich webových stránek udělujete souhlas s takovými změnami. 
 
 
 
2. Co jsou to soubory cookies? 
 

• Soubory cookies jsou datové soubory v technickém formátu, který webová stránka dočasně 
ukládá na váš počítač, aby tak umožnila přizpůsobení obsahu webové stránky uživateli. 
Soubory cookies shromažďují informace o vašem chování na internetu. 

• Soubory cookies jsou malé soubory, které obsahují text skládající se z řady písmen a číslic 
(informací), a to často zakódovaných, zajišťujících tak jedinečnou identifikaci vašeho 
počítače, mobilního telefonu nebo dalších zařízení používaných k přihlášení na internet. 
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Mohou však obsahovat i jiné informace. Soubory cookies mají dvě části: název a obsah nebo 
hodnotu souboru cookies. Životnost souboru cookies je předem určená. 

• Soubory cookies jsou soubory umístěné/stažené na zařízení, které používáte k přístupu na 
webové stránky, na základě požadavku zaslaného webovým serverem do prohlížeče (např. 
Internet Explorer, Chrome), který umožňuje používání funkcí webové stránky společnosti  
a zaregistruje údaje o navigaci na webové stránce tak, aby vám při následné budoucí 
návštěvě webová stránka nabídla možnosti na základě informací získaných z předchozí 
návštěvy. 

• Soubory cookies jsou naprosto „pasivní” (neobsahují software, viry, soubory cookies 
používají formáty prostého textu, neobsahují kusy kódů, proto je nelze spustit ani se 
nemůžou načíst automaticky; nelze je duplikovat ani replikovat na jiných sítích tak, aby  
se znovu načítaly nebo replikovaly, neobsahují spyware a nemají přístup k informacím 
uloženým na pevném disku uživatele), umožňují výhradně jen shromažďování informací  
o chování uživatele (většinou se jedná o to, jaké webové stránky navštěvuje a kdy). 

• Jinak řečeno, soubory cookies můžeme považovat za identifikační kartu uživatele internetu, 
která informuje webovou stránku pokaždé, kdy se uživatel na danou webovou stránku vrátí.  
 

Příklad: 
 

Soubor cookie může vypadat takto: 
 
SNID50=eR0azHquz-E32l1B7uLIasD63_ZWxrS9fkAc37Z4CQ=Q4levhdDnydqiJGNgoogle.ro/verify 
97282076339328 30210107 446809680 30173295 * 

 
 
3. Účel souborů cookies 
 
Soubory cookies mohou zajistit rychlejší interakci mezi uživateli a webovými stránkami. Např. při 
přihlášení na určité webové stránce se údaje uloží do souboru cookies a později může uživatel na 
webovou stránku vstupovat bez přihlášení. 
V jiných případech lze soubory cookies používat k ukládání informací o činnosti uživatele na určité 
webové stránce tak, aby se uživatel mohl při následující návštěvě webové stránky snadno vrátit ke 
své činnosti. Díky souborům cookies umí server ukázat uživateli, jaké stránky navštívil, aby si to 
uživatel nemusel pamatovat a pohybovat se po webové stránce od začátku. Soubory cookies se 
podobají „záložkám do knihy”, které napoví uživateli, kde přesně na určité webové stránce byl. 
Podobně mohou soubory cookies ukládat informace o elektronicky objednaném zboží  
a zboží tak ukládat do „nákupního košíku”. 
Dále používáme soubory cookies pro statistické a marketingové účely. 

 
 
4. Jaké druhy souborů cookies používáme? 
 
Používáme následující druhy souborů cookies: dlouhodobé a dočasné, vlastní a nainstalované třetími 
stranami. 
Dlouhodobé soubory cookies nám pomáhají vás rozpoznat jako existujícího uživatele a díky tomu se 
můžete vrátit na naše webové stránky nebo používat naše služby bez opětovného přihlašování  
k účtu. Po přihlášení k účtu zůstává dlouhodobý soubor cookie v prohlížeči a bude rozpoznán při 
návratu na naše webové stránky nebo na partnerské webové stránky, které používají naše služby 
(např. naše distribuční tlačítka nebo nabídky práce aj.). Dočasné soubory cookies jsou aktivní po dobu 
jedné relace, dokud se neodhlásíte (po dobu normální návštěvy webových stránek nebo dokud 
nezavřete prohlížeč). 
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Existuje více typů souborů cookies: 
 

Typ Popis 

 
  Nezbytné soubory cookies 

Tyto soubory cookies jsou nezbytné a umožňují vám pohybovat se po 
webových stránkách a používat funkce, jako jsou nákupní stránky nebo 
zobrazení stránek ve více jazycích. Dále používáme soubory cookies k tomu, 
abychom vám připomněli, co máte v nákupním košíku, a abychom zjistili, zda 
jste přihlášen/a na webové stránky či ne. 

Výkonnostní soubory cookies 

Tento typ souborů cookies shromažďuje informace o tom, jakým způsobem 
používáte webové stránky, jaké webové stránky jste navštívil/a  a zda se 
vyskytla chybová hlášení. Veškeré informace, které shromažďuje tento typ 
souborů cookies, jsou anonymní a poskytují pouze údaje o tom, jak jsou naše 
webové stránky používány. Tyto údaje nejsou používány k přesměrování 
reklam při návštěvě jiných webových stránek. 

Funkční soubory cookies 

Tyto soubory cookies umožňují webovým stránkám poskytovat služby  
a pamatovat si údaje o vaší návštěvě za účelem zlepšení vaší zkušenosti. Tyto 
soubory cookies neshromažďují informace o vaší totožnosti. Tento typ 
souborů cookies používáme k určitým funkcím, jako je např. zablokování 
dotazníku, který jste už vyplnil/a nebo odmítl/a vyplnit. 

Cílené soubory cookies 
Tyto soubory cookies se používají k zobrazování reklamy, která je relevantní 
pro uživatele a jeho zájmy. Používáme je k omezení počtu opakování reklam 
a pomáhají nám taktéž měřit účinnost reklamní kampaně. Tento typ souborů 
cookies používají reklamní sítě s naším svolením. 

 
Více informací o nastavení souborů cookie vygenerovaných třetími stranami naleznete na webových 
stránkách: http://www.youronlinechoices.com/ro/ 
 
Naše webové stránky můžete do určité míry používat i bez přijetí souborů cookies. Zakázání souborů 
cookies však může způsobit, že nebude fungovat nákupní košík (v případě e-shopu) a jiné specifické 
služby. 
 
 
 
5. Jak používáme soubory cookies? 

Soubory cookies používáme k tomu, abychom vás rozpoznali při návštěvě našich webových stránek, 
k ukládání vašich preferencí a k tomu, abychom vám následně mohli poskytnout na míru 
přizpůsobenou službu podle vašeho nastavení. Díky souborům cookies může být interakce s vámi 
rychlejší a bezpečnější. Soubory cookies navíc umožňují zobrazování reklam na našich webových 
stránkách i mimo ně a poskytování personalizovaných funkcí. 

Používáme vlastní soubory cookies  a nebo soubory cookies poskytované třetími stranami a další 
podobné technologie k různým účelům v závislosti na službě (kategorii používání): 

• Připojení a přihlášení (registrace) 
Pokud jste se přihlásil/a, soubory cookies nám pomohou zobrazit vaše údaje a zajistit pro vás 
osobnější zkušenost. Při přihlášení na webové stránky pomocí vašeho osobního účtu ukládáme 
identifikační číslo a čas přihlášení do zakódovaného souboru cookies na vašem zařízení. Díky 
těmto souborům cookies se můžete pohybovat z jedné stránky na druhou, aniž byste se museli 
znovu přihlašovat na každé stránce. Navíc můžeme uložit vaše přihlašovací údaje, abyste se 
nemuseli přihlašovat při každém návratu na tyto webové stránky. 
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• Bezpečnost / zabezpečení 
Soubory cookies používáme k aktivaci a podporování naších bezpečnostních funkcí včetně 
odhalování škodlivých činností nebo porušení souhlasu uživatele. Soubory cookies používáme k 
odhalování podvodů a zneužívání našich webových stránek a služeb. 
 

• Ukládání informací, které poskytujete na webových stránkách 
Při poskytování informací nebo při přidání položky do košíku během nákupu na našich webových 
stránkách ukládáme údaje do souboru cookies, abychom si pamatovali výrobky a informace, 
které jste přidal/a (platí až pro případ provozu e-shopu). 
 

• Sociální sítě 
Některé naše webové stránky obsahují soubory cookies sociálních sítí, včetně souborů, které 
umožňují uživatelům připojeným k sociální síti sdílet obsah prostřednictvím této služby. 
 

• Zpětná vazba 
Naše webové stránky používají soubory cookies k tomu, abychom vám nabídli možnost 
poskytnout zpětnou vazbu. 
 

• Preference, funkce a služby 
Soubory cookies ukazují, jaké máte komunikační preference. Soubory cookies vám umožňují 
vyplnit formulář na webové stránce. Dále vám soubory cookies poskytují personalizované 
funkce, informace a personalizovaný obsah pomocí našich pluginů. Nastavení, která umožňují 
našim produktům fungovat správně a která ukládají vaše preference, lze uložit na zařízení. Např. 
pokud na webové stránce zadáte město nebo poštovní směrovací číslo, abyste dostával/a 
novinky nebo informace o počasí, tyto údaje můžeme uložit do souboru cookies a poté, když se 
vrátíte na danou webovou stránku, uvidíte místně relevantní informace. Ukládáme také 
preference jako jazyk, prohlížeč a nastavení multimediálního přehrávače, abyste je nemusel/a 
znovu nastavovat pokaždé, když se na danou webovou stránku vrátíte. V případě, že zablokujete 
reklamy na základě zájmů, uložíme tuto preferenci do souboru na vašem zařízení. 
 

• Reklama / reklama podle kategorií zájmů / soubor cookies poskytovatelů reklamy 
Soubory cookies můžeme používat k zobrazování relevantních reklam na webových stránkách  
i mimo ně. Soubor cookies můžeme používat k tomu, abychom zjistili, zda se osoba, která viděla 
reklamu, podívala na webové stránky zadavatele reklamy a provedla nějakou akci (např. jestli si 
stáhla nějaké informace nebo si něco koupila). Stejně tak mohou naši partneři používat soubory 
cookies k tomu, aby zjistili, jestli jsme zobrazili reklamu a jakou účinnost měla nebo aby nám 
poskytli informace o tom, jak na reklamy reagujete. Můžeme také spolupracovat s partnerem  
v rámci zobrazování reklamy mimo webové stránky. Například poté, co navštívíte webové 
stránky nebo aplikaci tohoto partnera. 
Společnost používá soubory cookies ke shromažďování údajů o vaší činnosti na internetu 
identifikaci vašich zájmů za účelem zobrazování té nejrelevantnější reklamy. 
 

• Zobrazování reklam 
Společnost používá soubory cookies k tomu, aby zaregistrovala počet návštěvníků, kteří klikli na 
reklamu, a počet reklam, které jste viděl/a, aby se vám nezobrazovala stejná reklama 
opakovaně. 
 

• Vývoj, analýzy a průzkum / statistiky 
Soubory cookies nám pomáhají stanovit výkonnost webových stránek a pluginů na různých 
místech. Soubory cookies používáme také k tomu, abychom pochopili, optimalizovali  
a prozkoumali výrobky, funkce a služby, včetně případů, kdy na webové stránky přijdete z jiných 
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webových stránek, kdy používáte jiné aplikace a jiná zařízení jako např. svůj počítač v práci nebo 
své mobilní zařízení. Webové stránky používají soubory cookies k vyrovnání zátěže a zajištění 
funkčnosti stránek. Soubory cookies a jiné identifikátory určené k shromažďování údajů  
o používání a výkonnosti používáme k poskytování našich produktů. 

 
 
6. Kde umísťujeme soubory cookies? 

Soubory cookies používáme na této webové stránce, našich dalších webových stránkách  
a v mobilních aplikacích. Naše soubory cookies budou zaslány na všechny prohlížeče, které přistupují 
k této webové stránce a dalším webovým stránkám společnosti. 

 
 
7. Jakou životnost mají soubory cookie? 

Životnost souborů cookies se liší dle důvodu jeho umístění. Dočasný soubor cookies zůstává uložen 
v zařízení do té doby, než opustíte naše stránky, a permanentní soubor cookies zůstává ve vašem 
zařízení mnohem déle. Životnost cookies není pro uživatele závazná. Soubory cookies lze blokovat 
nebo mazat pomocí nastavení prohlížeče. Životnost každého typu souborů cookies najdete  
v seznamu souborů cookies na konci tohoto dokumentu. 

8. Soubory cookies obsahují osobní údaje / Jaký druh informací se ukládá a ke kterým informacím 
máme přístup prostřednictvím souborů cookies? 
 

Soubory cookies neobsahují osobní údaje. Nejsou schopny osobně identifikovat uživatele internetu. 
Osobní údaje lze pomocí souborů cookies shromažďovat pouze za účelem umožnění fungování 
určitých funkcí či vylepšení zkušeností s pohybem po internetu (např. nastavení jazyka, ve kterém se 
zobrazuje webová stránka; uložení uživatelského jména k účtu na webovém e-mailu, bezpečnost 
internetového bankovnictví, uložení produktů do nákupního košíku aj.). 
 
Podrobné informace o zpracování osobních údajů najdete v zásadách ochrany osobních údajů, které 
jsou dostupné na adrese https://www.tezyo.cz. Údaje jsou zakódovány takovým způsobem, aby se 
zamezilo neoprávněnému přístupu. 
 
V případě, že soubory cookies zpracovávají osobní údaje, ujistíme se, že zpracování je v souladu s 
platnými právními předpisy a s nařízením (EU) č. 679/2016 (GDPR). 
 

9.  Jaké druhy souborů třetích stran používáme? / Co jsou to soubory cookies třetích stran?  

Kromě souborů cookies, které vytváří naše webové stránky při návštěvě, mohou soubory cookies 
vytvářet během vaší návštěvy našich webových stránek také třetí strany. V některých případech  
k tomu dochází z toho důvodu, že jsme si najali třetí stranu k tomu, aby nám poskytla službu, jako je 
např. analýza webových stránek. V jiných případech naše webové stránky poskytují obsah nebo 
reklamy třetích stran, např. videa, novinky nebo reklamy z jiných reklamních sítí. Váš prohlížeč se 
připojuje na servery webů těchto třetích stran, aby převzal obsah, a proto třetí strany mohou vytvářet 
nebo číst vlastní soubory cookies z vašeho zařízení a mohou shromažďovat informace o vaší aktivitě 
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na internetu na různých webových stránkách nebo o internetových službách. Třetí strany / externí 
dodavatelé musí dodržovat platné předpisy a zajistit ochranu osobních údajů držitele (majitele) 
webové stránky. 

Soubory cookies vygenerované nebo využívané třetími stranami používáme pro marketingové účely, 
pro personalizaci obsahu webových stránek, zpětnou vazbu, statistiky a měření výkonnosti 
webových stránek. 

Informace o nastavení souborů cookies třetích stran naleznete na webové stránce 
http://www.youronlinechoices.com/ro/ 

10. Nastavení souborů cookies 
 

Aplikace používaná pro přístup na webové stránky obecně umožňuje bezpodmínečné ukládání 
souborů cookies na koncové zařízení. Toto nastavení lze změnit tak, aby automatická správa souborů 
cookies byla zablokována prohlížečem nebo aby prohlížeč informoval uživatele pokaždé, když jsou 
soubory cookies zaslány do jeho koncového zařízení. Podrobné informace o možnostech  
a způsobech, jak spravovat soubory cookies najdete v nastavení aplikace (prohlížeče). Omezení 
používaní souborů cookies může ovlivňovat určité funkce webových stránek. Je také možné, že kvůli 
tomu nebudete moci uložit vlastní nastavení, např. informace o přihlášení do účtu. 

Určité vlastnosti našich produktů jsou však na souborech cookies závislé. Např. pokud zablokujete 
soubory cookies, nebudete se moci připojit k funkcím nebo používat funkce, které jsou závislé na 
souborech cookies, a neuloží se vaše preference. Pokud se rozhodnete soubory cookies smazat, 
nastavení a preference ohledně jejich správy, včetně reklam, se vymažou a bude nutné je nastavit 
znovu. 

Návod k zablokování nebo vymazání souborů cookies z prohlížeče je dostupný v dokumentaci 
každého prohlížeče, v souboru o ochraně osobních údajů nebo v nápovědě. 

11. Co byste měli udělat, pokud nechcete, aby se soubory cookies ukládaly, nebo pokud chcete 
soubory cookies vymazat? 
 

Pokud nechcete, abychom při vaší návštěvě našich webových stránek používali soubory cookies, 
můžete některé odstranit z vašeho nastavení. Pokud nechcete přijímat soubory cookies, můžete 
změnit nastavení prohlížeče svého počítače nebo prohlížeče používaného zařízení. Většina 
prohlížečů nabízí funkci, která vám umožní analyzovat a vymazat soubory cookies. Vezměte v úvahu, 
že naše webové stránky nebudou bez souborů cookies fungovat správně. 
Poskytovatel prohlížeče poskytuje stránky s informacemi o podpoře pro správu souborů cookies  
ve svých produktech. Více informací viz níže. 

✓     Google Chrome 
✓     Internet Explorer 
✓     Mozilla Firefox 
✓     Safari (Desktop) 
✓     Safari (Mobile) 
✓     Browser Android 
✓     Opera 
✓     Opera Mobile 
 



 
Pravidla používání cookies - 7 - 

U dalších prohlížečů si prosím pročtěte dokumentaci poskytovatele prohlížeče. 

Podrobnější informace o souborech cookie, včetně informací o tom, jak zobrazit různé druhy 
nainstalovaných souborů cookies, jak je spravovat a vymazat, najdete na adresách: 
 

o V anglickém jazyce: 
wikipedia.org 
http://www.youronlinechoices.com/ro 
http://www.allaboutmodulcookies.org/  
www.aboutmodul cookies.org  
www.aboutcookies.org 

 
Pro zjištění více podrobností o používání souborů cookies reklamními agenturami použijte následující 
odkazy: 

o V anglickém jazyce: 
o Evropská interaktivní aliance digitální reklamy (EU) 
o Internetová reklamní agentura (Spojené státy americké) 
o Internetová reklamní agentura (EU) 

 
 
Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, plné znění najdete na těchto odkazech: 
 

o Odkazy na legislativu v českém jazyce 
o NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

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) - účinné od 25. 5. 2018 

o Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
účinném od 1. července 2017 

o Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném 
od 1. července 2017 

 
 
 
 


