
Informace o zpracování cookies  
na stránkách www.vitavera.cz  

 
provozovaných společností  

TELEHOUSE s. r. o., sídlem Praha 1, Staré Město, Kozí 5/916, PSČ 110 00, IČ 24283291, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 192853 

 
V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, dále jen „Nařízení“) uvádíme informace o zpracování některých osobních údajů v souvislosti 
s užíváním internetových stránek www.vitavera.cz.  

1. Naše kontaktní údaje v záležitostech ochrany osobních údajů 

1.1. Naše společnost vystupuje jako tzv. správce osobních údajů. V případě dotazů, žádostí nebo námitek 
vztahujících se ke zpracování osobních údajů se prosím obraťte na naše níže uvedené kontaktní údaje: 

písemný kontakt: 

TELEHOUSE s. r. o. 
PO Box č. 14, Praha 015, 110 15 

elektronický kontakt: 
info@teho.cz 

2. Právní základ zpracování osobních údajů, způsob a účel zpracování, doba uložení 

2.1. Cookies a údaje o návštěvě webových stránek  

2.1.1 V případě Vašeho souhlasu s užíváním cookies (případně i přednastaveným ve Vašem prohlížeči) 
budeme shromažďovat informace o tom, které naše webové stránky navštěvujete a jak je používáte. 
Jedná se o textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči, příp. v internetovém prohlížeči 
v počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel otevře webovou stránku, může být v operačním 
systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, 
který při dalším otevření webové stránky umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče. Přitom 
budeme shromažďovat následující údaje:   

▪ IP adresa, 

▪ datum a čas návštěvy a dobu návštěvy stránky, 

▪ zdrojové URL (stránka, z které přicházíte), 

▪ seznam navštívených našich stránek 

▪ a informace o zařízení a prohlížeči (typ a verze prohlížeče, operační systém atd.). 

2.1.2 Tyto osobní údaje používáme a analyzujeme pro účely remarketingu a abychom zvýšili kvalitu našich 
webových stránek a jejich obsah. 

2.1.3 Cookies se do Vašeho počítače ukládají s Vašim souhlasem a odtud se přenáší na naši stránku. Proto 
máte jako uživatel používání cookies také plně pod kontrolou. Změnou nastavení ve Vašem prohlížeči 
můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies můžete kdykoliv vymazat. To 
může proběhnout i automaticky. 

2.1.4 Pro lepší fungování našich webových stránek a přizpůsobení potřebám našich zákazníků používáme 
Google Analytics společnosti Google, Inc. Více informací o zpracování a využití dat najdete ve 
smluvních podmínkách společnosti Google. Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání 
webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. 

http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

