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ZÁSADY O COOKIES
Účelem těchto zásad je umožnit vám znát vaše práva, týkající se cookies a podobných sledovacích
zařízení, používaných na této stránce.

I.

Definice cookie

Cookie nebo jiné podobné sledovací zařízení je textový soubor, který je umístěn a uložen ve vašem
počítači, mobilním zařízení, tabletu, technologii nebo jiném přístroji (obecně nazývané „Zařízení“), když
navštívíte naši webovou stránku.
Má za cíl shromažďovat informace o vašich preferencích, aby se zvýšily vaše zkušenosti nebo to, jak
přistupujete nebo používáte Webovou stránku („Informace o uživateli“). Informace o uživateli mohou
obsahovat zejména typ prohlížeče, operační systém, zobrazené stránky, délky používání a předchozí
prohlížené stránky, město a zemi, kde jste situováni nebo jiné automatické unikátní identifikátory
zařízení („Identifikátory zařízení“), vztahující se k Zařízení, které je používáno k přístupu k webové
stránce.
Jste informováni, že během vaší návštěvy na této webové stránce mohou být cookies umístěny do
vašeho zařízení.
Existují 2 typy cookies:
- Cookies relace, která jsou vymazána poté, co uzavřete váš prohlížeč
- Trvalá cookies, která zachovávají informace o návštěvnících, dokud nedojde k expiraci jejich
doby životnosti nebo dokud je neodstraníte z vašeho počítače (viz část IV)
Informace, které jsou v cookies obsaženy, může číst nebo měnit pouze tvůrce cookie.
Cookies mohou obsahovat osobní údaje.
Pokud chcete získat další informace, můžete:
►
si přečíst Zásady o ochraně osobních údajů skupiny Valeo, které jsou k dispozici zde: Obecné
zásady o ochraně osobních údajů skupiny Valeo
►
nebo kontaktovat naše pověřence DPO pomocí následujících adres: dpo.external@valeo.com

II.

Souhlas

Některá cookies jsou podmíněna souhlasem.
Abychom získali váš souhlas s užíváním těchto cookies, jakmile vstoupíte na naši webovou stránku,
zobrazí se vám oznámení (formou nápisu, který se skryje) a to před tím, než vstoupíte na webovou
stránku s informacemi, které jsou zobrazeny níže:
"SOUKROMÍ A COOKIES – Pro vylepšení našich webových stránek používáme soubory cookies.
Pokračováním v prohlížení těchto webových stránek beze změn v nastavení prohlížeče souhlasíte s
používáním cookies. > Souhlasím.
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Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" na tomto banneru nebo pokračováním v prohlížení těchto webových
stránek souhlasíte s používáním cookies, pokud jste cookies již nevypnul/a v prohlížeči. Klikněte sem
pro návod na vypnutí cookies.

III.

Co je účelem cookies

Cookies umožňují nebo jsou nutné pro:
►

shromažďování statistik a měření objemu provozu na stránkách a

►

používání různých vlastností, která vylepšují stránku (sekce a navštívený obsah, zvolené cesty);

►

vytváření zajímavějších služeb Valeo a zlepšování vaši dovednosti v prohlížení;

►

uzpůsobení prezentace na této webové stránce zobrazeným preferencím vašeho zařízení
(použitý jazyk, zobrazené rozlišení, použitý operační systém, atd.), když navštívíte stránku a to
podle displeje nebo čtecího hardwaru a softwaru, který vaše zařízení obsahuje.

►

Spravování webové stránky, jejích funkcionalit a Služeb,

►

uspokojení vašich požadavků, které závisí na Službách, které jste si vyžádali:
o
o
o

o
o

ke zpracování a řízení vaší aplikace pro zaměstnání ve skupině Valeo
pro odesílání emailových upozornění, která vám poskytují informace o skupině Valeo
pro poskytnutí Služeb a funkcionalit, nabízených v soukromé části akcionářů: pro
odesílání speciální dokumentace, a to periodicky a automaticky, pro odesílání
eNewsletteru o současných událostech ve skupině Valeo
pro odesílání emailových upozornění novinářům
pro zpracování otázek, komentářů a jiných vašich požadavků, které nám zasíláte tak,
že nás kontaktujete pomocí tabulky „s kontaktními údaji“ na webové stránce

Cookies, které skupina VALEO vytváří, jsou používány pro účely, popsané níže a jsou podmíněny vaší
volbou, která závisí na nastavení vašeho softwaru prohlížeče, který používáte při návštěvě naší stránky.
Vaši volbu můžete kdykoliv změnit.

Cookies, používané skupinou Valeo, jsou: Viz příloha je každé WEBOVÉ STRÁNCE
Vytváření a používání cookies třetími stranami je podmíněno zásadami o ochraně osobních údajů
těchto třetích stran.
Skupina VALEO poskytuje informace o účelu cookies, že má znalost a způsob, jakým musíte provést
volby, týkající se těchto cookies, a to pomocí aplikací třetí strany, které jsou integrovány do stránky.
Skupina VALEO může na stránku zařadit aplikace, dodané třetími stranami, které umožňují sdílet obsah
stránky s jinými osobami nebo informovat tyto jiné osoby pro konzultaci nebo o vašem názoru,
týkajícího se prvku obsahu na stránce. To je případ, například, tlačítek „Sdílet“ a „Like“ ze sociálních sítí
jako je Facebook, Twitter, atd.
Sociální síť, která poskytuje taková tlačítka aplikace, vás může identifikovat pomocí tohoto tlačítka,
dokonce když jste toto tlačítko během vaší návštěvy stránky nepoužili. Tento typ tlačítka aplikace může
umožnit příslušné sociální síti monitorovat vaši aktivitu prohlížení na stránce jednoduše proto, že váš
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účet sociální sítě byl aktivován na vašem zařízení (relace otevřena), zatímco jste se orientoval na
stránce.
Skupina VALEO nemá kontrolu nad procesem, používaným sociálními sítěmi pro sběr informací,
týkajících se prohlížení na stránce a osobních údajů, které mají. Skupina VALEO vás vyzývá k tomu,
abyste si přečetli zásady o ochraně osobních údajů těchto sociálních sítí pro zjištění účelů, obzvlášť
reklamních účelů, pro které mohou shromažďovat údaje o prohlížení pomocí těchto tlačítek aplikace.
Tyto zásady o ochraně osobních údajů vám musí obzvlášť umožnit vyjádřit vaši volbu těmto sociálním
sítím, a to hlavně mít možnost změnit nastavení vašich účtů na každé takové síti.

IV.

Vaše volby týkající se cookies

Při vaší první návštěvě na naší webové stránce můžete přijmout nebo odmítnout používání cookies.
Máte několik možností pro nastavení cookies. Jakákoliv změna v nastavení, provedená uživatelem,
může změnit aktivitu prohlížení uživatele na internetu a podmínky přístupu k určitým službám, které
vyžadují používání cookies.
Uživatel si může zvolit jak vyjádřit a změnit své preference, týkající se cookies, a to kdykoliv pomocí
metod, popsaných níže.
Nabídky, které jsou nabízeny vaším softwarem prohlížeče:
Můžete nakonfigurovat váš software prohlížeče tak, že cookies jsou uloženy ve vašem zařízení nebo
naopak tak, že jsou odmítnuty buď systematicky nebo v závislosti na tom, kdo je vytvořil. Také můžete
nakonfigurovat váš browser tak, že souhlas nebo odmítnutí cookies je navrženo předtím, než může být
cookie uloženo ve vašem zařízení. Pro více informací viz část (c).

a) Souhlas s cookies
Uložení cookies ve vašem počítači je vaše rozhodnutí, které můžete provést a změnit kdykoliv, a to bez
poplatků, tím, že si vyberete z těch, které jsou nabízeny vaším softwarem prohlížeče.
Pokud jste souhlasili s uložením cookies ve vašem softwaru prohlížeče ve vašem zařízení, jsou cookies
integrovány do stránek a obsahu, který jste konzultovali, a mohou být dočasně uloženy na určitém
místě ve vašem zařízení. Pouze tvůrce je bude moci číst pomocí tohoto zařízení.

b) Odmítnutí cookies
Pokud si vyberete odmítnout cookies ve vašem zařízení nebo pokud vymažete jakékoliv cookies, které
byly již uloženy, nebudete moci používat řadu vlastností, které jsou nezbytné pro prohlížení částí
stránek. To by bylo tehdy, pokud se pokusíte přistupovat k jakémukoliv vašemu obsahu nebo službám,
které vyžadují, abyste se přihlásili. To je také tehdy, když se jedná o technickou kompatibilitu, když
skupina VALEO nemůže zjistit typ prohlížeče, který se používá na vašem zařízení, když je to nesprávný
jazyk, zobrazení nebo země, ze které se jeví, že se vaše zařízení připojilo na internet.
Pokud je prohlížeč nastaven tak, aby odmítal cookies ve vašem zařízení, pak skupina VALEO nepřebírá
odpovědnost za následky, spojené se zhoršeným provozem svých služeb, vyplývající z nemožnosti
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uchovávat nebo prohlížet cookies, nutné pro fungování jejích služeb a těch, které jste odmítli nebo
vymazali.

c) Jak uplatnit vaši volbu v prohlížeči, který používáte?
Každý prohlížeč má různý způsob spravování cookies a nastavení cookie. Konfigurace vašeho prohlížeče
je popsána v jeho menu pomoci, které vás bude informovat o tom, jak změnit vaše nastavení cookie.
např.:
Internet Explorer™:
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™:
https://www.apple.com/legal/privacy/cz/
Chrome™:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs&hlrm=en
Firefox™
https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
Opera™:
https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/
Pokud nechcete, aby skupina VALEO ukládala cookies do vašeho zařízení za účelem měření provozu,
můžete kliknout na tento deaktivační odkaz, který uloží cookie do vašeho zařízení a které je určeno
výhradně pro účely deaktivace služeb provozu, které skupina VALEO provozuje.
Vezměte prosím na vědomí, že tato deaktivace je závislá na cookie. Pokud vymažete cookies, uložené
ve vašem zařízení (pomocí prohlížeče), skupina VALEO nebude již vědět, že jste zvolili tuto možnost.
Pokud je zařízení používáno několika lidmi a když jedno zařízení má několik prohlížečů, pak skupina
VALEO nemůže zajistit, že služby, určené pro toto zařízení, aktuálně odpovídají vašemu použití zařízení
a ne jinému uživateli tohoto zařízení.
Pokud je to tento případ, pak sdílení zařízení s jinými osobami a konfigurace nastavení prohlížeče s
ohledem na cookies je provedeno každým uživatelem v souladu s jeho svobodnou volbou a na jeho
vlastní odpovědnost.
Spravování cookies třetí strany:
Můžete si zvolit odmítnutí cookies třetí strany pomocí aplikací třetí strany, které jsou integrovány do
stránky.

V.
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Cookies jsou zachovávány maximálně třináct měsíců od jejich uložení do vašeho zařízení. Na konci
tohoto období bude váš souhlas znovu vyžadován (kde to je aplikovatelné).

VI.

Ochrana údajů

Při používání cookies může skupina Valeo zpracovávat osobní údaje týkající se vás jako správce dat.
Shromážděné údaje jsou vyžadovány proto, aby se změřil provoz na stránce nebo pro zvýšení vaší
dovednosti s prohlížečem.
Právní základ pro operace zpracování je zákonným zájmem, sledovaným skupinou Valeo nebo třetí
stranou nebo vaším souhlasem.
Příjemce vašich osobních údajů jsou: autorizované služby skupiny Valeo, její subdodavatelé a tvůrci
cookie [à valider et compléter le cas échéant].
V souladu s nařízením 2016/679 o ochraně osobních údajů můžete provádět právo na přístup, můžete
uplatnit právo přístupu, rektifikace, omezení zpracování, vymazání, přenosnosti.
Máte právo na námitky, když je zpracování založeno na zákonném zájmu sledovaném skupinou Valeo
nebo třetí stranou. A můžete stáhnout svůj souhlas, když je souhlas zákonné důvodem pro zpracování
vašich údajů. Máte také právo dát pokyny budoucnosti vašich osobních údajů po vaší smrti.
Abyste uplatnili vaše práva, můžete napsat na následující adresy:
DPO
Valeo Management Services
43, rue Bayen
75017 Paris
Francie
Můžete podat stížnost s kompetentním úřadem na ochranu osobních údajů.
Pokud chcete získat další informace, můžete:
►

si přečíst Zásady o ochraně osobních údajů skupiny Valeo, které jsou k dispozici zde: Obecné
zásady o ochraně osobních údajů skupiny Valeo

►

nebo kontaktovat naše DPO na následujících adresách: dpo.external@valeo.com
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PŘÍLOHA 1
Č.

TYP

NÁZEV

ÚČELY

DOBA TRVÁNÍ

1

Funkcionalita

SL_C_23361dd03
5530_SID

Funkcionalita

12 měsíců

2

Funkcionalita

SL_C_23361dd03
5530_VID

Funkcionalita

12 měsíců

3

Funkcionalita

SL_C_23361dd03
5530_KEY

Funkcionalita

12 měsíců

4

SdílejTo

__unam

Tlačítka sdílení

9 měsíců

Když navštívíte webovou stránku skupiny Valeo, může třetí strana umístit cookies do vašeho zařízení,
což je podmíněno vaší volbou. Cookies, která třetí strana vytváří, jsou používána pro účely, které jsou
popsány níže.
Cookies používané třetí stranou jsou:
Č.

TYP

NÁZEV

SPOLEČNOST

ÚČELY

DOBA TRVÁNÍ

1

Analytika/technic
ká

_ga

Google Analytics

Analýza
stránky

webové 14 měsíců

2

Analytika/technic
ká

_gid

Google Analytics

Analýza
stránky

webové 1 den

3

Analytika/technic
ká

_gat

Google Analytics

Analýza
stránky

webové do
zavření
navigačního okna
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