Cookies na stránkách Bagniari
Jmenuji se Mgr. Katarína „Bagniari“ Miroš Baniari, založila jsem společnost Bagniari s.r.o., která sídlí
na adrese Lidická 700/19, 602 00 Brno – Veveří, IČO: 086 40 840 a je zapsaná u Krajského soudu v Brně,
sp. zn. C 114616 („Bagniari“, „já“). Kromě této společnosti také provozuji portál Bagniari, který se
nachází na stránce www.bagniari.com a e-shop Bagniari.store nacházející se na adrese
www.bagniaristore.cz (v následujícím textu budu obě stránky společně nazývat „web“). Pomáhám
ženám s obnovováním jejich zdraví a naplňováním jejich skutečného potenciálu.

Na tomto webu pracuji s cookies – více si o práci s nimi si můžete přečíst právě v tomto dokumentu.

Pokud byste potřebovali ohledně osobních údajů cokoliv probrat, napište mi na e-mail
bagniari@bagniari.com, na adresu sídla Bagniari nebo zavolejte na číslo +420 773 583 622. Ráda vám
pomůžu.

Co jsou to cookies?
Cookies jsou textové soubory, které můj web odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze
kterého můj web prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují mi vás rozeznat a podle
toho můj web přizpůsobit, provést analýzu vašeho chování, zobrazit vám určitý obsah aj. Více
k jednotlivým cookies uvádím dole.

Jaké typy cookies používám?
•

Technické, funkční (nezbytné) – ty jsou nutné k tomu, abych vám zobrazila můj web a aby vám
fungoval tak, jak má

•

Statistické – tyto mi pomáhají analyzovat, jak funguje můj web z hlediska chování návštěvníků
a podle toho web případně přizpůsobovat a měnit

•

Preferenční – tyto cookies mají sloužit k tomu, aby se vám obsah zobrazoval v nastavení, které
preferujete – například v určitém jazyce nebo vám jinak ulehčily prohlížení

•

Marketingové – ty slouží zejména ke sledování pohybu návštěvníků na webu s cílem jim
zobrazovat relevantní reklamu, případně k jiným marketingovým účelům

Konkrétní cookies a bližší informace přímo o nich najdete v tabulce v závěru tohoto dokumentu.

Můžu takové cookies zpracovávat?
S technickými, funkčními cookies můžu pracovat na základě právních předpisů, nepotřebuji k tomu
získávat váš souhlas. Bez nich bych vám nemohla umožnit využití funkcí na mých webových stránkách.

Statistické, preferenční a marketingové cookies mohu zpracovávat na základě vašeho souhlasu, který
mi udělujete prostřednictvím cookies lišty, která se vám zobrazí při první návštěvě mého webu,
případně prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče.

Jak jde zabránit využívání cookies?
V první řadě bych chtěla uvést, že cookies, které sbírám za účelem měření návštěvnosti webu a
vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na mém webu, se posuzují v podobě
hromadného celku a tím pádem v podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho
fungování.
Nejjednodušší cesta, jak v práci s cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče. Více
k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady:
•

Chrome

•

Firefox

•

Internet Explorer

•

Opera

•

Seznam

•

Android

•

Safari

•

Microsoft Edge

Nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť.

Kdo pro mne cookies zpracovává?

Poskytovatel služby Google Analytics, společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon
House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem.
Poskytovatel služby AddThis, společnost Oracle America, Inc., se sídlem 500 Oracle Parkway, Redwood
Shores, CA 94065, USA, v souladu se svými podmínkami – podívejte se sem.

Dále bych chtěla zmínit:
S vašimi cookies pracuje Bagniari. Jak jsem uvedla výše, může s vašimi cookies pracovat i tzv. třetí
strana. V takovém případě ji uvádím v odstavci výše, případně v tabulce dole.
Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud by mělo dojít ke zpracování mimo
Evropskou unii, pak pouze v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí
Evropské komise, případně po splnění jiných požadavků na zajištění bezpečnosti práce s daty.
Pro Bagniari nemám jmenovaného tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů.
Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se
na mne obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám; vyžádat si u mne přístup k těmto
údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých
případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit
právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, můžete podat stížnost
u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.
Více o zpracování osobních údajů najdete v dokumentu Zásady práce s osobními údaji Bagniari na
webové stránce www.bagniari.com.
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Co dělá (účel)

1 rok, 1 měsíc

AddThis
umísťuje tuto
geolokační
cookie,
aby
pomohla zjistit
polohu
uživatelů, kteří
sdílejí
informace.

1 rok, 1 měsíc
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