
  

Informace o zpracování osobních údajů – cookies 

(reklamní systémy) 

 

Společnost TSM, spol. s r.o., jakožto správce osobních údajů a provozovatel e-shopu Pěkný 

domov (http://www.pekny-domov.cz), Vás tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování 

osobních údajů při používání reklamních systémů, jakož i plní svoji informační povinnost 

o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 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 (dále jen ,,GDPR“). 

 

 

TSM, spol. s r. o. 

Dukelská 117/12 

682 01 Vyškov 

IČ: 00208914 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně 

oddíl C, vložka 273 

 

dále jen (“Správce“) 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Naše kontaktní údaje: 

Oprávněná osoba na úseku osobních údajů: Ing. Irena Spirová, LL.M., MBA, jednatelka 

e-mail: tsm@tsmvyskov.cz, info@pekny-domov.cz 

Tel + 420 602 777 283 

 

 

 



Ochrana osobních údajů je záležitostí důvěry a my bychom Vás chtěli ujistit, že u nás jsou 

Vaše osobní údaje v bezpečí. Ochrana a shromažďování, zpracování a používání Vašich 

osobních údajů v souladu se zákonem jsou pro nás velmi důležité a umožňují nám chránit 

Vaše soukromí. Máme zavedeny vnitřní systémy a mechanismy pro dostatečné zabezpečení 

při zpracování osobních údajů.  

 

Reklamní systémy 

 
Remarketing/retargeting  

Pro účely remarketingu shromažďujeme soubory cookies uložené v prohlížeči návštěvníka 

webu. Soubory cookies obsahují informace o používání webových stránek uložené na 

pevném disku Vašeho počítače. Jejich účelem je zobrazení a přizpůsobení služeb 

poskytovaných takovou webovou stránkou při každé Vaší další návštěvě. Cookies také 

slouží k analýzám provozu na webu, k reklamním a marketingovým účelům. Používají je 

téměř všechny webové stránky a pro váš systém nepředstavují žádné nebezpečí. Pokud si 

chcete zkontrolovat nebo upravit typy souborů cookies, typicky to můžete provést 

v nastaveních svého prohlížeče. Remarketing či retargeting je zajištěn firmami Google 

a Seznam a.s. k zobrazování reklam na základě Vašich předchozích návštěv našich stránek. 

Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení 

relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných 

vzorců chování návštěvníků. Komerční sdělení jsou zobrazována ve Vyhledávání Google, 

Vyhledávací síti Google, v Obsahové síti Google prostřednictvím reklamní sítě Google, ve 

Vyhledávací síti SEZNAM a.s. a v Obsahové síti Seznam prostřednictvím reklamní sítě Sklik.  

 

Google analytics  

Používáme služeb Google Analytics, tedy službu analýzy internetových stránek 

poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"). Google Analyticsje webová analytická 

služba poskytovaná společností Google. Tato služba využívá soubory cookies k provádění 

analýz činnosti uživatelů na našem webu. Google tyto informace používá k hodnocení 

způsobů, kterými využíváte naše webové stránky, k sestavování přehledů činností na webu 

a poskytování dalších služeb souvisejících s činnostmi na webu a využitím internetu. Google 

Analytics používá “cookies”, což jsou textové soubory umístěné ve Vašem počítači s cílem 

pomoci internetové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace generované 

pomocí souboru cookies o používání této internetové stránky (včetně IP adresy) budou 

přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě 

aktivace anonymizace IP Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské 

státy Evropské unie, jakož i pro ostatní smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském 

prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána a zkrácena servery 

Google v USA. Jménem provozovatele internetových stránek bude Google používat tyto 

informace pro účely vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitách 

internetové stránky pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb 

týkajících se činností na stránce a užívání internetu pro poskytovatele internetových stránek. 

Google nebude spojovat Vaši IP adresu s žádnými jinými daty Google. Můžete odmítnout 

používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči. Dále můžete 

zabránit společnosti Google ve shromažďování a využívání údajů (cookies a IP adresy) 



stažením a instalací plug-inu prohlížeče dostupného na 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

Další informace týkající se podmínek použití a ochrany osobních údajů lze nalézt na 

http://www.google.com/intl/en/policies/terms nebo na 

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy.  

 

Anonymní osobní údaje: zobrazení reklam, analytika, údaje z prohlížeče, údaje o souboru 

cookies, datum/čas, demografické údaje, typ hardwaru/softwaru, poskytovatel internetových 

služeb, údaje o interakcích, zobrazení stránek, domény služeb.  

 

V rámci Google analytics jde o trvalý soubor cookies, jehož platnost vyprší za 2 roky. 

S každou další návštěvou se jeho platnost obnoví na další 2 roky.  

 

Google Adwords  

Tento soubor cookies nám umožňuje vytvářet, využívat a spravovat digitální reklamu.  

 

Anonymní osobní údaje: zobrazení reklam, analytika, údaje z prohlížeče, údaje o souboru 

cookies, datum/čas, demografické údaje, typ hardwaru/softwaru, poskytovatel internetových 

služeb, údaje o interakcích, zobrazení stránek, domény služeb.  

 

Platnost souborů cookies 2 roky.  

 

Remarketing  

Anonymní osobní údaje: zobrazení reklam, analytika, údaje z prohlížeče, údaje o souboru 

cookies, datum/čas, demografické údaje, typ hardwaru/softwaru, poskytovatel internetových 

služeb, údaje o interakcích, zobrazení stránek, domény služeb. 

 

 Tento soubor cookies nám umožňuje vytvářet, využívat a spravovat digitální reklamu.  

 

Platnost souborů cookies 2 roky.  

 

Sklik, retargeting  

Naše webové stránky www.pekny-domov.cz, využívají technologie retargetingu od služby 

Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří 

již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. 

Z cílené reklamy se lze aktuálně odhlásit na adrese http://www.imedia.cz. Tyto služby 

využíváme pouze za účelem získání statistiky návštěvnosti našich stránek, a za účelem 

zvyšování návštěvnosti našich webových stránek. 
 


