Zásady ochrany osobních údajů
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) je společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. BENZINA, odštěpný závod, se sídlem Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 77321, IČ:27597075 (dále jen „BENZINA“ nebo „Správce“).
BENZINA klade velký důraz na transparentnost zpracování a bezpečí Vašich osobních údajů, které jsou
považovány za přísně důvěrné, a nakládá s nimi v souladu s GDPR a dalšími platnými právními předpisy
v oblasti ochrany osobních údajů.
Pro zajištění bezproblémové komunikace mezi Vámi a BENZINOU byl jmenován Pověřenec pro ochranu
osobních údajů, který je Vám v případě dotazů k dispozici na emailu osobniudaje@unipetrol.cz, tel. čísle
+420 225 001 435 nebo na doručovací adrese UNIPETROL RPA, s.r.o., Odbor ochrany osobních údajů,
Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností
BENZINA během Vašeho používání internetových stránek www.efecta.cz (dále jen „Internetové stránky“).
V souvislosti s provozem výše uvedených Internetových stránek nedochází ke zpracování osobních údajů
jinak než prostřednictvím cookies.

Cookies
Pro správnou funkci internetových stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované
jako cookies, na Vaše zařízení (počítač nebo mobilní zařízení). Soubory cookies pomáhají dále například při
zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe
přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům.
Co jsou cookies a jaké typy používáme?
Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení
v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují Vaše preference
a úkony, které jste na nich provedli např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací
preference, takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu.
Soubory cookies používané na našich Internetových stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na
krátkodobé tzv. „session cookies“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení pouze do
té doby, než zavřete prohlížeč, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení déle, příp. do jejich
manuálního odstranění. Veškeré zpracovávané cookies jsou tzv. anonymní, respektive cookies, které
nenesou osobní údaj.

UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov – Záluží 1, 436 70
IČ: 27597075 DIČ: CZ27597075 DIČ pro DPH: CZ699000139. Zápis v OR: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 24430.
UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod
Milevská 2095/5, Praha 4, 140 00. Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2566892/0800. Zápis v OR: sp. zn. A 77321, Městský soud v Praze.

Kromě práce s anonymními cookies dokáže systém Google Analytics reportovat také IP adresy. Samotná IP
adresa není osobní údaj a GDPR a povinnosti související se zpracováním osobních údajů se na ní nevztahuje.
Nicméně při použití sofistikovaných metod, které jsou k dispozici pouze státním orgánům na základě
soudního příkazu (policie, státní zastupitelství), může být IP adresa s konkrétní osobou spojena.
Jako bezpečnostní opatření pro případ úniku těchto dat v podobě IP adresy používáme anonymizaci pomocí
dodatečného nastavení Google Analytics. Anonymizace IP adres je v praxi zajištěna vynulováním jejich
posledních čísel.
Bližší informace k této metodě: https://support.google.com/analytics/answer/2763052
Na našich Internetových stránkách využíváme následující soubory cookies:
Vydavatel / Název
cookie

Google Analytics - měření
návštěvnosti (služba třetí
strany)
_ga, _gat, _gat_*, _dc_gtm_*,
__utma, __utmb, __utmz

* = ruzné varianty

Typ a funkce

Trvanlivost

Typ cookie:

0 až 24 měsíců

Tracking, Konverzní
Funkce cookie:
měření návštěvnosti pomocí Google
Analytics, anonymní identifikace
"uživatele" a jeho chování
Údaje, které cookie sbírá:
IP adresu, informace o prohlížeči, o
použitém operačním systému, rozlišení
obrazovky.

Google Tag manager

Tracking, Konverzní

(cookie třetí strany)

Jedná se víceúčelový měřící kód,
který umožnuje správu jiných
měřicích kódů bez nutnosti každý
další měřící kód vkládat do webové
stránky (Google Webmaster Tools,
Google Adwords).

_dc_gtm_UA- a různé
varianty

0 až 24 měsíců

Sbírá IP adresu, informace o
prohlížeči, o použitém operačním
systému a rozlišení obrazovky.
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Facebook pixel

Tracking, Konverzní
Umožňujeí měřit, optimalizovat a
sestavovat okruhy uživatelů pro
reklamní kampaně.

0 až 24
měsíců

Identifikace Facebook uživatele a
jeho chování na webové stránce.

Jak spravovat využívání cookies?
Využívání cookies lze spravovat dle Vaší potřeby a v závislosti na nastavení Vašeho internetového
prohlížeče. Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již umístěny ve Vašem počítači; většina prohlížečů
také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na Váš počítač ukládány. Konkrétní informace a postup
najdete na následujících odkazech:
•
•

Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

•

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies

•
•
•

Safari O S X - https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_GB&viewlocale=cs_CZ
Opera - https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari iOS - https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

Pokud však možnost zákazu ukládání cookies nebo jejich umisťování do počítače využijete, budete zřejmě
muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě stránek. Zároveň je možné, že některé
funkce nebo služby internetových stránek budou tímto nastavením omezeny nebo zcela znemožněny.
Pokud navštěvujete naše Internetové stránky přes mobilní zařízení, může být funkce nastavení cookies ve
webovém prohlížeči omezena nebo vyloučena.
Tyto zásady byly aktualizovány dne 14. 01. 2019.
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