
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM SOUBORŮ COOKIES 

Tyto internetové stránky jsou provozovány zájmovým sdružením právnických osob Potravinářská komora 

České republiky, IČO: 631 10 652, se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha, zapsaná ve spolkovém 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 58921 (dále jen „PKČR“ nebo „my“).  

Tímto dokumentem Vám sdělujeme, jak můžeme prostřednictvím webových technologií zpracovávat Vaše osobní 

údaje – cookies – při užívání našich internetových stránek https://www.foodnet.cz/. 

 

Co jsou soubory cookies? 
Soubory cookies jsou malé textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Cookies 

umožňují internetové stránce zaznamenat a ukládat Vaše preference a nastavení (například zvolený jazyk, velikost 

písma a jiná nastavení). Při následující návštěvě těchto stránek tak nemusíte opakovaně tyto preference nastavovat 

a procházení našich stránek pro Vás bude snazší a příjemnější. Soubory cookies obecně umožňují lepší využití 

internetových stránek a přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám a zvyšují uživatelskou přívětivost při 

opakované návštěvě internetové stránky. 

 

Jaké jsou druhy souborů cookies? 

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení 

těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se 

po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory 
vymažou.  

Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši 

internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky 

Vašim potřebám. 

V rámci nastavení Vašeho prohlížeče můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat 

jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče. 

 

Jaké cookies využíváme? 

Kategorie Název  Doba uložení Poskytovatel Účel Právní titul 

Nezařazená hex{32} Doba interakce se stránkou foodnet.cz  Nezařazené zajištění funkčnosti  

 

Nutná a preferenční cookies pomáhají tomu, aby internetové stránky správně fungovaly. Statistické cookies 

pomáhají majitelům internetových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají internetové stránky. 

Marketingové cookies se používají ke sledování chování návštěvníků na internetových stránkách. 

 

Jaké jsou účely zpracování cookies? 

 Zajištění funkčnosti internetové stránky: Vaše osobní údaje nám pomáhají, aby využívání internetové 

stránky umožnilo základní funkce jako např. přístup k zabezpečeným sekcím internetové stránky, navigace 

internetové stránky, rychlé načtení obsahu internetové stránky či ověření uživatele. Bez zpracování těchto 
údajů, které jsou pro tento účel nezbytné, nemůže internetová stránka správně fungovat. 

 Uložení preferencí uživatele po dobu relace: Vaše osobní údaje jsou využity za účelem zvýšení 

uživatelského komfortu tím, že si internetová stránka uloží informace o Vašem základním nastavení jako 

například volba jazyka, rozlišení obrazovky a další. 

 Statistika a analýza chování uživatele: Vaše osobní údaje jsou využity pro vytváření statistik, sledování a 

analýzu chování uživatele na internetových stránkách. Na jejich základě mohou být vytvářeny anonymizované 

reporty. 

 Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi: Vaše osobní údaje jsou použity pro 

informování o produktech PKČR a jiných subjektů, odebíraní novinek, akcích atd. Některé osobní údaje mohou 

být použity i pro cílení výše uvedených sdělení. Vaše osobní údaje jsou v nezbytném rozsahu dále použity pro 

zajištění provázanosti internetových stránek se sociálními sítěmi a možnost sdílení obsahu jejich 

prostřednictvím. 

Více informace o cookies naleznete např. zde: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.  

V rámci nastavení Vašeho prohlížeče můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat 

jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče. 

 

Komu zpřístupňujeme soubory cookies? 

Údaje, které díky souborům cookies získáme, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména 

provozovatelům služeb a platforem Google či provozovatelům sociálních sítí, jako je např. Facebook a jiné 

platformy. 

 

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména: 

- prostřednictvím sekretariátem PK ČR– správcem internetové stránky. 
 

https://www.foodnet.cz/
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs


Výše uvedené společnosti dále se soubory cookies nakládají v souladu s právními předpisy na ochranu osobních 

údajů, ujednáními smlouvy o zpracování osobních údajů a některými jejich smluvními podmínkami.  

 

Více informací 

Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů a informací o jejich zpracování naleznete v rámci 

Informací o zpracování osobních údajů pro uživatele internetových stránek.  

 

Potravinářská komora České republiky 

https://www.foodnet.cz/images/informan_dokument_zpracovn_osobnch_daj_web_foodnet_PKR_210113.pdf

