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Upečme si nějaké sušenky…

(Zásady používání souborů cookies)

Kdo jste a proč bych měl číst tento dokument?

Jsme česká obchodní společnost EVO22 technologies
s.r.o., IČO 143 44 050, se sídlem Smetanovo náměstí
328/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl C, vložka 88732.

Provozujeme webové stránky https://www.evo22.tech/
(včetně veškerých subdomén). Vzhledem k tomu, že na
těchto webových stránkách používáme soubory cookies,
aby vše mohlo správně fungovat, připravili jsme pro Vás
tyto Zásady používání souborů cookies (dále jen
„Zásady“), které Vám pomohou porozumět tomu, co
vlastně soubory cookies jsou, jak je používáme my a zda
tak činíme v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud se Vám nelíbí cokoliv, co je uvedeno v těchto
Zásadách, musíme Vás požádat, abyste naše webové
stránky nepoužívali, případně abyste odstranili již uložené
soubory cookies a/nebo abyste změnili nastavení svého
webového prohlížeče tak, aby bylo zakázáno ukládání
jakýchkoli souborů cookies z našich webových stránek.

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete
další informace o tom, jak shromažďujeme, zpracováváme,
uchováváme a chráníme Vaše osobní údaje, naleznete v
zásadách ochrany osobních údajů dostupných na našich
webových stránkách.

Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou malé datové soubory používané při
prohlížení internetu. Jsou to soubory, které si vyměňuje
webová stránka s prohlížečem uživatele. Mohou plnit
nejrůznější funkce, např. technické, marketingové,
analytické nebo statistické. Cookies také umožňují
webovým stránkám, které cookies používají, rozpoznat
Vaše zařízení a ukládat určité informace o něm, například
o Vaší poloze nebo Vašich dřívějších aktivitách.

Existují přitom různé typy souborů cookies. Některé
soubory cookies mohou být ve Vašem zařízení uloženy až
do data vypršení jejich platnosti, pokud je neodstraníte
dříve („trvalé soubory cookies“), jiné expirují již s
ukončením prohlížení webové stránky („dočasné soubory
cookies“). Některé soubory cookies pocházejí přímo z
webové stránky, kterou navštívíte („soubory cookies první
strany“), jiné mohou pocházet z odlišné domény („soubory
cookies třetí strany“).

Jaké soubory cookies používáte?

V první řadě Vás můžeme ujistit, že žádné soubory
cookies, které používáme, nám neumožňují přístup do
Vašeho počítače.

Námi používané soubory cookies zároveň nejsou viry ani
spyware, tj. v žádném případě nebyly vytvořeny za účelem
poškození Vašeho zařízení.

Na našich webových stránkách používáme pouze
nezbytné (technické) soubory cookies, bez nichž by naše
webové stránky nemohly správně fungovat.

Pro úplnost níže uvádíme přehled nezbytných souborů
cookies, které používáme na našich webových stránkách.
Zde se dozvíte, k čemu tyto soubory cookies slouží a jak
dlouho jsou uchovávány.

Nezbytné soubory cookies:

Název Účel Expirace

_grecaptcha

Tento soubor je
používán k odlišení
lidí od robotů. Jde o
soubor první strany.

trvalý

_GRECAPTCHA

Tento soubor je
používán k odlišení
lidí od robotů. Jde o
soubor třetí strany
(google.com).

trvalý

rc::a

Tento soubor je
používán k odlišení
lidí od robotů. Jde o
soubor třetí strany
(google.com).

trvalý

rc::b

Tento soubor je
používán k odlišení
lidí od robotů. Jde o
soubor třetí strany
(google.com).

dočasný

rc::c

Tento soubor je
používán k odlišení
lidí od robotů. Jde o
soubor třetí strany
(google.com).

dočasný

rc::d-15# Tento soubor je
používán k odlišení
lidí od robotů. Jde o
soubor třetí strany
(google.com).

trvalý
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Jaké mám možnosti?

Zákona o elektronických komunikacích vyžaduje, aby
uživatel internetu vždy vyjádřil předchozí souhlas
s používáním souborů cookies a s rozsahem a účelem
jejich zpracování. Výjimku však představují nezbytné
(technické) cookies. Váš souhlas s používáním souborů
cookies při návštěvě našich webových stránek proto
není nezbytný a my jej po Vás nevyžadujeme.

Pokud z jakéhokoliv důvodu nesouhlasíte s těmito
Zásadami, můžete již uložené soubory cookies kdykoli
jednoduše spravovat v nastavení Vašeho prohlížeče
(včetně možnosti jejich úplného odstranění) a zároveň
můžete zakázat nebo omezit ukládání jakýchkoli nových
souborů cookies. Přesný postup správy souborů cookies
vždy závisí na Vašem prohlížeči.

V rámci nastavení Vašeho prohlížeče se můžete
rozhodnout zakázat ukládání souborů cookies obecně
nebo pouze pro některé webové servery. Mějte však
prosím na paměti, že v případě, že se rozhodnete zakázat
ukládání souborů cookies (ať už obecně nebo částečně)
pro naše webové stránky nebo se rozhodnete odstranit již
uložené soubory cookies, které používáme, je
pravděpodobné, že nebudete moci plně využívat funkce
našich webových stránek a naše služby.

Jak Vás mohu kontaktovat?

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně souborů cookies nebo
těchto Zásad, kontaktujte prosím náš team podpory:
ofice@evo22.tech.

Změny Zásad používání souborů cookies

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady postupem času
upravovat a/nebo měnit. Proto se prosím pravidelně
informujte o aktuálním znění těchto Zásad.

V Ostravě dne 8.10.2022

EVO22 technologies s.r.o.
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