ROZŠÍŘENÉ ZÁSADY POUŽITÍ COOKIES
CO JSOU TO COOKIES
Cookies jsou malé „textové“ soubory, které stránky, jež navštívíte, odesílají do vašeho počítače, kde
jsou uloženy a následně odeslány zpět těmto stránkám, když je znovu navštívíte. Soubory cookies se
používají k několika účelům, mají různé charakteristiky a mohou být používány jak vlastníkem stránky,
kterou navštívíte, tak třetími stranami.
Všechny informace o cookies instalovaných prostřednictvím této webové stránky, jakož i údaje o tom,
jak můžete spravovat své preference týkající se cookies, jsou uvedeny níže. Soubory cookies
používané touto webovou stránkou
Používání cookies vlastníkem těchto stránek, Bolton Alimentari S.p.A. se sídlem v Cermenate (Co), Via
L. Einaudi 18/22, spadá do rozsahu Zásad ochrany soukromí této společnosti, pokud jde o všechny
informace požadované čl. 13 zákona o ochraně soukromí.
TECHNICKÉ SOUBORY COOKIES, KTERÉ NEVYŽADUJÍ SOUHLAS UŽIVATELE
•
•
•

- Soubory cookies související s činnostmi, které jsou zásadní pro fungování webové stránky
nebo nezbytně nutné k provedení úkolů požadovaných uživatelem.
- Soubory cookies, které uživateli umožní uložení preferencí nebo zlepšení zážitku při
procházení.
- Statistické soubory cookies používané přímo vlastníkem stránek ke shromažďování údajů v
souhrnné podobě: (s uvedením kategorií, do kterých patří, a upřesnění toho, zda se jedná o
cookies pro jednu relaci, nebo v opačném případě uvedení doby, po kterou zůstávají na
stránce).

Protože technické soubory cookies nevyžadují souhlas, jsou instalovány automaticky po přistoupení na
stránku.
SOUBORY COOKIES, KTERÉ VYŽADUJÍ SOUHLAS
Všechny ostatní soubory cookies kromě výše popsaných technických jsou instalovány nebo aktivovány
pouze na základě výslovného souhlasu uživatele při první příležitosti, kdy uživatel navštíví stránku.
Souhlas může být udělen obecným způsobem, prostřednictvím interakce s bannerem se stručnými
informacemi o souborech cookies, který je na domovské stránce těchto stránek, a to podle údajů na
tomto banneru (kliknutím na tlačítka OK nebo X nebo pokračováním v navigaci, ať přesunem na konec
stránky, nebo prostřednictvím odkazu), nebo může být udělen či odepřen selektivně v souladu s níže
uvedenými pokyny. Při následných návštěvách si stránky tento souhlas pamatuje. Uživatelé nicméně
mají právo svůj souhlas kdykoliv zcela či zčásti odvolat.
BEHAVIORÁLNÍ REKLAMNÍ SOUBORY COOKIES SPRAVOVANÉ PŘÍMO VLASTNÍKEM
STRÁNEK

Vlastník těchto stránek používá behaviorální reklamní soubory cookies k přenosu reklam a informování
uživatelů o propagačních a obchodních nabídkách v souladu s preferencemi, které dal uživatel najevo
během navigace. Tato cookies mají dobu trvání 1 rok. Pro všechny informace požadované čl. 13
zákona o ochraně soukromí klikněte sem
Souhlas s používáním těchto cookies můžete udělit kliknutím na tlačítko souhlasu níže nebo
pokračováním v navigaci či zavřením tohoto okna.
Souhlasím Nesouhlasím
SOUBORY COOKIES SPRAVOVANÉ TŘETÍMI STRANAMI
Na těchto webových stránkách jsou rovněž instalovány soubory cookies třetích stran. Můžete udělit
svůj souhlas a přijmout všechny tyto soubory cookies, i když budete pokračovat v prohlížení stránky,
nebo zavřením tohoto okna.
BEHAVIORÁLNÍ REKLAMNÍ SOUBORY COOKIES
Ty se používají k zasílání reklam na základě zájmů vyjádřených uživatelem při navigaci na internetu
(OBA).
SOUBORY COOKIES PRO OPĚTOVNÉ ZACÍLENÍ
Tyto soubory cookies se používají k zasílání reklam uživatelům, kteří tuto stránku navštívili dříve.
COOKIES PRO SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Tyto soubory cookies se používají ke sdílení obsahu na sociálních sítích.
STATISTICKÉ SOUBORY COOKIES
Tyto soubory cookies jsou používány třetími stranami, a to i v nesouhrnné podobě, pro účely správy
statistiky.
Nezapomeňte, že můžete cookies zablokovat nebo smazat pomocí příslušného nastavení
internetového prohlížeče. Uživatelé mohou zablokovat nebo smazat jednotlivé „netechnické“ soubory
cookies třetích stran tak, že navštíví stránku spravovanou aliancí EDAA (European Interactive Digital
Advertising Alliance, Evropská aliance pro interaktivní digitální reklamu) na
adrese www.youronlinechoices.eu.
Více informací o souborech cookies a o tom, jak je spravovat, najdete na
adrese www.aboutcookies.org.
Pokud neznáte typ a verzi prohlížeče, který používáte, klikněte na tlačítko „Nápověda“ v horní části
okna vašeho prohlížeče, kde zjistíte všechny potřebné informace.
Případně pokud víte, který prohlížeč používáte, klikněte na něj, abyste se dostali na stránku pro správu
souborů cookies.
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera

Upozornění: Pokud nám nedáte svolení s používáním souborů cookies, je možné, že některé funkce a
stránky na našich stránkách nebudou fungovat správně, když si je budete prohlížet.
OCHRANA SOUKROMÍ
ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ PODLE ČL. 13 ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(Legislativní dekret č. 196 z 30. června 2003)
Za účelem zpracování vašeho požadavku budou vaše údaje zpracovány automatizovanými prostředky
správcem údajů Bolton Alimentari Spa Via Einaudi 18/22, 22072 Cermenate (CO). Uvedené údaje jsou
nutné k výše uvedenému účelu. Neposkytnutí jakýchkoliv zbývajících údajů nebude mít vliv na vaše
právo obdržet požadovanou službu nebo informace. Kromě toho, na základě vašeho souhlasu, může
společnost Bolton Alimentari Spa používat vaše údaje k zasílání informativních, reklamních nebo
propagačních materiálů, k posouzení stupně zákaznické spokojenosti ve vztahu ke kvalitě nabízených
služeb, k provádění studií a průzkumů trhu, k provádění činností spadajících do oblasti public relations
a ke zpracování statistických a vědeckých údajů. Správcem údajů je: Cemit Interactive Media - Corso
Giulio Cesare 268, 10154 Turin. Úplný seznam pracovníků odpovědných za nakládání s údaji je k
dispozici u správce údajů a může být získán na písemné vyžádání. Vaše údaje budou zpřístupněny
následujícím kategoriím osob nakládajících s údaji, které je budou zpracovávat k výše uvedeným
účelům: pracovníci, kteří mají na starosti naše tiskové oddělení a oddělení balení a pracovníci call
centra. Podle čl. 7 legislativního dekretu č. 196 z roku 2003 máte právo vykonávat svá práva týkající se
nahlížení do vašich údajů, jejich změny nebo smazání či odepření souhlasu s jejich používáním pro
účely obchodní komunikace tak, že budete písemně kontaktovat správce údajů.
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