
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM COOKIES 
 

NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH BONATRANS GROUP 

I SPECIFIKACE COOKIES 

Správce osobních údajů a provozovatel těchto webových stránek, společnost BONATRANS GROUP a.s. se sídlem 

Revoluční 1234, 73594 Bohumín, IČ: 27438678, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v 

Ostravě, oddíl B, vložka 3173, jakožto (dále jen „Provozovatel“), užívá na této webové stránce soubory cookies 

které: 

a. jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a uchování nastavení provedených 

návštěvníkem webových stránek (Technical cookies); 

b. slouží ke shromažďování informací o užívání webových stránek jejich návštěvníky, o tom, které 

stránky návštěvník navštívil a na jaké odkazy kliknul. Jde pouze o cookies Google analytics. Veškerá 

získaná data jsou anonymizována a nemohou být použita k identifikaci návštěvníků webových 

stránek (Analytics cookies). 

II  TECHNICAL COOKIES 

Technical cookies uvedené v článku I a. výše jsou nezbytné pro správnou funkci webových stránek a podle 

právního řádu nevyžaduje jejich použití Provozovatelem souhlas návštěvníků webových stránek. 

III  ANALYTICS COOKIES 

Provozovatel je oprávněn ukládat cookies uvedené v bodě I b. výše nebo získat přístup k takovým souborům 

cookie uloženým v koncovém zařízení pouze za podmínky, že návštěvník webových stránek udělil k tomu svůj 

souhlas a byly mu poskytnuty jasné a úplné informace. To nebrání ukládání a čtení Technical cookies podle 

odstavce I a. výše. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje používání (tj. ukládání, čtení a 

zpracování) souborů cookie uvedených v bodě I b. Udělení souhlasu s používáním souborů cookie uvedených v 

bodě I b. výše není povinností návštěvníka webových stránek a lze jej kdykoli odvolat. Návštěvník webových 

stránek může udělit souhlas s používáním těchto souborů cookie prostřednictvím tlačítek na webu. Návštěvník 

webových stránek může svůj souhlas také kdykoli odvolat pomocí tlačítka „Předvolby souborů cookie“ na 

domovské stránce webových stránek. 

IV ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Používání cookies za účelem uvedeným v článku I b. se rovněž považuje za zpracování osobních údajů. Toto 

zpracování je možné pouze na základě zákonného důvodu – souhlasu návštěvníka webových stránek a umožňuje 



jej čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení 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“). 

V DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Technical cookies nezbytné pro funkčnost webových stránek budou uchovávány pouze po dobu: 

• php session id cookies – pouze po dobu připojení k webu 

• cc cookies – po dobu 3 měsíců  

Analytics cookies – Google Analytics cookies – uchovává Provozovatel po dobu maximálně 2 let. 

VI  ZPRACOVATELÉ  

Analytics cookies jsou za účelem zpracování předávány těmto zpracovatelům: 

a. Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 7, 

poskytovatel služby Google Analytics. 

VII PRÁVA NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBOVÝCH STRÁNEK  

V souladu s Nařízením a s ohledem na soubory cookie uvedené v článku 1 b. výše máte právo: 

a.  odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, 

b.  požadovat od Provozovatele informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracovává, 

C.  požadovat po Provozovateli přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit nebo omezit 

jejich zpracování, 

d.  požadovat po Provozovateli vymazání těchto osobních údajů – Provozovatel provede výmaz, pokud 

výmaz nebude v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Provozovatele, 

e.  máte-li pochybnosti o dodržování povinností spojených s ochranou osobních údajů, obrátit se na 

Provozovatele nebo Úřad pro ochranu osobních údajů. 

VIII ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Provozovatele. 

https://www.ghh-bonatrans.com/soubory/BTG-zasady-zpracovani-osobnich-udaju.pdf

