Prohlášení o zpracování cookies
1.

Kdo jsme a jak nás kontaktovat?

Společnost Lagardere Travel Retail, a.s., IČO: 25099167, se sídlem Beroun - Beroun 2 - město,
Náměstí Marie Poštové 854, PSČ 26601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze pod sp. zn. B 4494 (dále jen „Společnost“ nebo „my“) klade velký důraz na dodržování zásad
a pravidel ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.
Toto prohlášení o zpracování cookies (dále jen „Prohlášení“) popisuje, jak je na tomto webu prováděno
zpracování cookies. Toto Prohlášení zajišťuje, aby zpracování cookies bylo v souladu s obecně
závaznými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), aby
práva subjektů údajů byla náležitě chráněna. Na základě čl. 13 a 14 Nařízení tímto Společnost poskytuje
subjektům údajů informace o zpracování jejich osobních údajů.
Dotazy ohledně zpracování osobních údajů lze adresovat Společnosti nebo jejímu pověřenci pro ochranu
osobních údajů:
Korespondenční adresa: Jankovcova 1569/2c, Praha 7, 170 00
Telefon: +420 234 379 300
E-mail: info@lagardere-tr.cz
https://lagardere-tr.cz/lagardere-tr/kontakt
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Stanislav Beránek
2.

Zpracování cookies

Soubory cookies jsou na tomto webu užity za účelem měření návštěvnosti webu přizpůsobení zobrazení,
a cílení reklamy. Web lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků
webu.
Cookies jsou zpracovávány na základě souhlasu, který uživatel uděluje prostřednictvím nastavení svého
prohlížeče. Prohlížeč uživatele je nástrojem zprostředkování souhlasu. Souhlas se sbíráním údajů
souborů cookies účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového
prohlížeče.
3.

Použití cookies třetích stran

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics,
provozovanou společností Google Inc. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc.
v
souladu
se
Zásadami
ochrany
soukromí,
dostupnými
na
https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.
Cookies služby Google Analytics jsou použity pro získání statistických informací. Odstranění je možné
dle nastavení prohlížeče, popř. do vypršení.
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