
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚNÍKŮ WEBOVÝCH 

STRÁNEK 

Osoby, které vstupují na naše webové stránky případně na další webové stránky provozované naší 

společností, bychom rádi informovali o zpracování jejich osobních údajů pomocí souborů cookies 

(takto budou zpracovány zejména osobní údaje identifikační, kontaktní, polohové nebo o aktivitě na 

našich webových stránkách včetně informace, odkud návštěvník webu „přišel“ na naše webové 

stránky). 

1. Účel zpracování a právní základ pro zpracování 

1.1 Účelem zpracování je naše propagace a propagace našeho podnikání, případně propagace 

celého stavebního holdingu Enteria, respektive zjišťování informací relevantních pro ověření 

vhodného nastavení marketingových, náborových a dalších kampaní naší společnosti nebo 

stavebního holdingu Enteria. Dále je účelem zpracování osobních údajů taktéž přímý marketing 

naší společnosti (zasílání newsletterů). 

1.2 Právním důvodem pro toto zpracování je souhlas osoby vstupující na naše webové stránky 

formou souhlasu s využitím použití souborů cookies. 

2. Příjemci osobních údajů 

Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům: 

• správce našich internetových stránek a profilů na sociálních sítích 

• reklamní nebo mediální agentura, se kterou spolupracujeme 

• Google, Facebook1 

• případně další naši zpracovatelé  

• další společnosti ve stavebním holdingu 

3. Doba uložení osobních údajů 

3.1 Osobní údaje zpracováváme pomocí  nástrojů Google a Facebook, od nichž zejména získáváme 

výstupy v anonymizované podobě a využíváme jejich nástroje pro cílení reklamních a jiných 

propagačních kampaní, doba zpracování u našich zpracovatelů vyplývá z jejich podmínek 

zpracování osobních údajů. Tito naši zpracovatelé poskytují dostatečné záruky pro bezpečnost 

osobních údajů a konkrétní mechanismy zpracování a zabezpečení osobních údajů jsou 

postaveny na základě vůle těchto subjektů. 

 
1 Informace viz https://www.facebook.com/privacy/explanation a 
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum  

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum


4. Vaše práva 

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva: 

• právo na přístup k osobním údajům 

• právo na opravu osobních údajů 

• právo na výmaz osobních údajů 

• právo na omezení zpracování osobních údajů 

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

• právo podat stížnost u dozorového úřadu 

• právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

5. Druhy souboru cookies, které využíváme 

 

Název cookie Typ 

Facebook Analytical, Tracking, Remarketing 

Google Analytics Analytical, Tracking 

 


