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Pravidla ochrany soukromí společnosti 
Eurogate Logistics pro používání webových 
stránek a online marketing  

 
Prioritním cílem společnosti Eurogate Logistics Ltd. (společnost skupiny Eurogate Logistics; dále jen „Eurogate 

Logistics“) je chránit osobní údaje poskytované registrovanými uživateli databáze Eurogate Logistics (dále jen 

„uživatelé“) a zajišťovat právo na svobodné rozhodování v oblasti informací.  

 

Informace o správci údajů:  

Správcem údajů je společnost Eurogate Logistics Ltd. (dále jen „Správce údajů“), jakožto společnost skupiny 

Eurogate Logistics.  

Skupina Eurogate Logistic zahrnuje následující společnosti:  

 

• Eurogate Logistics Ltd. – Spojené království, společnost registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem 

2389832, sídlo: Brooklands House, 4a Guildford Road, Woking, Surrey, GU22 7PZ. Adresa hlavní 

provozovny je 240 Freshwater Road, Chadwell Heath, Essex, RM8 1RX. Naše DIČ: GB867 2544 93; 

společnost podléhá regulaci obchodního rejstříku (Companies House);  

• Eurogate Logisztikai Kft. – Maďarsko (adresa: 1021 Budapešť, Hűvösvölgyi út 89); 

• Eurogate Logistics Sp. z o.o. – Polsko (adresa: Ul. Łopuszańska 95, 02-457 Varšava);  

• Eurogate Logistics spol. s.r.o. – Česká republika (adresa: Sokolovská 100/94, 180 00, Praha);  

• Eurogate International Forwarding B.V. – Nizozemsko (adresa: Bijdorp Oost 5, 2992 LA Barendrecht);  

• Zahraniční zastoupení společnosti Eurogate Logisztikai Kft. v Samaře – Rusko (443051 - Samara, Ul. 

Alma-Atinskaya 29, Sh. 3, kancelář 305).  

 

Správce údajů nese odpovědnost za vyhotovení těchto Pravidel, jejich dodržování, kontrolu a nezbytné změny. 

Platná verze těchto Pravidel ochrany soukromí je vždy k dispozici na pobočkách společnosti a na webových 

stránkách www.eurogate.com.  

 

Aktuální verze Pravidel ochrany je účinná od 17. ledna 2019.  

 

1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE  
Společnost je oprávněna v rámci jednotlivých kategorií služeb poskytovaných Společností v souvislosti se svou 

online prezentací a marketingem zpracovávat následující osobní údaje:  

Společnost provozuje webová stránky www.eurogate.com pro celou skupinu Eurogate Logistics.  

Správce údajů v souvislosti s webovými stránkami vykonává následující činnosti v oblasti správy osobních údajů:  

1.5.1 Odběr novinek (Newsletter)  

Pokud se uživatel registruje k odběru novinek společnosti Eurogate Logistics, budou uchovávány osobní údaje 

poskytnuté uživatelem – tedy jméno uživatele, emailová adresa a název společnosti – s cílem zasílat danému 

http://www.eurogate.com/
http://www.eurogate.com/
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uživateli novinky (newsletter) společnosti Eurogate Logistics. Příslušné osobní údaje budou uchovávány 

poskytovatelem služeb Mailchimp za účelem rozesílání daných informací. Uchovávané osobní údaje spravuje 

zpracovatel údajů, přičemž tyto údaje nebudou předávány třetím stranám.  

Údaje, které je uživatel povinen uvést za účelem odběru novinek: jméno, emailová adresa a název společnosti.  

Údaje označené „*“ jsou povinné.  

1.5.2 Stránky týkající se pracovních příležitostí  

Uživatel může společnosti Eurogate Logistics zaslat online motivační dopis a životopis, a to na základě pracovních 

nabídek v rámci stránek týkajících se pracovních příležitostí. Osobní údaje zaslané v rámci dokumentů žádosti 

budou uchovávány Společností a nebudou předávány třetím stranám.  

1.5.3 Soubory cookies 

Webové stránky společnosti Eurogate Logistics využívají soubory cookies, a to dle ustanovení Hiba! A hivatkozási 

forrás nem található.. Všechny osobní údaje jsou zpracovávány na základě zmocnění ze strany návštěvníka 

webových stránek v rámci přijetí pravidel pro soubory cookies společnosti Eurogate. Osobní údaje jsou 

zpracovávány po dobu 1 roku od poslední návštěvy webových stránek společnosti Eurogate ze strany příslušného 

uživatele.  

2. CÍLE A DOBA TRVÁNÍ SPRÁVY ÚDAJŮ  

2.1 Cíle správy osobních údajů  

Správce údajů používá poskytnuté údaje, aby zajistil plnění svých služeb – tedy zejména pro níže uvedené účely:  

Cíle týkající se provozu webových stránek (www.eurogate.com):  

• Kontakty, jejichž hlavním cílem je řádně informovat uživatele, účinně a rychle řešit případné 

technické problémy a poskytovat systémové zprávy týkající se služeb;  

• Kontaktování uživatelů;  

• Rozesílání novinek (newsletter);  

• Poskytování informací o jednotlivých službách za účelem plnění informační povinnosti Správce 

údajů a plnění zákonných požadavků;  

• Žádosti v souvislosti s pracovními nabídkami zveřejněnými společností Eurogate Logistics a 

v případě dalšího souhlasu i uchování údajů pro účely budoucích pracovních nabídek.  

 

2.2 Doba správy osobních údajů v rámci online činností  

Správce údajů zpracovává osobní údaje po dobu trvání příslušného cíle zpracování údajů. Osobní údaje jsou tedy 

primárně zpracovávány v souvislosti s registrací, kontakty, rozesíláním novinek a žádostmi v rámci stránek 

týkajících se pracovních příležitostí – dokud uživatel nepožádá o výmaz svých osobních údajů a neodvolá svůj 

souhlas s používáním osobních údajů.  

 

3. Prohlášení o správě údajů  
V případě registrace k odběru novinek (newsletter) uživatel výslovně a jasně uděluje svůj souhlas Správci údajů 

k zasílání emailů s marketingovým obsahem a se zpracováním osobních údajů týkajících se zasílání těchto 

novinek.  

 

V případě žádostí ve věci „pracovních nabídek“ a emailů zasílaných na emailové adresy společnosti Eurogate 

Logistics v rámci dílčích stránek týkajících se pracovních příležitostí udělují uživatelé souhlas Správci údajů se 

http://www.eurogate.com/
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zpracováním jejich údajů. Zpracování údajů probíhá na základě dobrovolného souhlasu uživatelů poté, co potvrdí, 

že chápou tato Pravidla ochrany soukromí a osobních údajů a souhlasí s nimi.  

 

V určitých případech probíhá zpracování, uchování a předávání souboru poskytnutých osobních údajů na základě 

závazných právních předpisů; o této skutečnosti bude Správce údajů uživatele v jednotlivých případech informovat.  

 

Uživatel může v rámci webových stránek poskytnout pouze své vlastní osobní údaje. Pokud jsou vloženy osobní 

údaje třetí osoby, je Správce údajů povinen získat souhlas dotčeného uživatele.  

 

4. Přístup k osobním údajům  

Pouze Správce údajů má právo na přímý přístup k osobním údajům.  

 

Společnost Eurogate Logistics dělá vše, co se očekává z hlediska bezpečného uchování údajů klientů a uživatelů.  

 

Osobní údaje poskytované dle ustanovení bodu 1 jsou ze strany Správce údajů zpracovávány s maximální péčí a 

při zachování striktní důvěrnosti. Administrátoři Správce údajů disponují různými přístupovými právy: někteří mají 

úplná práva, jiní mají omezený přístup a právo zpracovávat osobní údaje.  

 

5. Předávání osobních údajů  
Pokud uživatelé přijmou tato Pravidla ochrany soukromí a osobních údajů, výslovně souhlasí se zásadami Správce 

údajů v oblasti ochrany osobních údajů, přičemž berou na vědomí, že Správce údajů předává dané údaje 

poskytovatelům služeb, se kterými má Správce údajů přímý smluvní vztah. Předávané údaje mohou být používány 

pouze pro výkon sjednaných úkolů; z hlediska dalších účelů nemohou být předávané údaje v žádné podobě 

uchovávány či poskytovány třetím stranám.  

 

Cílem předávání údajů je poskytovat uživatelům služby na míru, optimalizovat služby poskytované Správcem údajů 

uživatelům a realizovat sjednané činnosti Správce údajů. Uchovávané údaje nemohou být přístupné žádné třetí 

straně s výjimkou případů, kdy se tak děje v souladu s právními předpisy nebo kdy se to týká plnění smluvních 

povinností společnosti Eurogate Logistics.  

 

Předávání údajů do zahraničí  

V rámci služeb, které jsou poskytovány uživatelům, mohou být získané osobní údaje poskytovány třetím stranám 

nacházejícím se mimo Evropský hospodářský prostor (EEA). K takovéto situaci může dojít, pokud se například 

server nachází mimo země EHP, případně poskytovatel služeb podniká v zemi mimo EHP. Pokud je takovéto 

předávání osobních údajů třetí straně nezbytné, společnost Eurogate Logistics přijala nezbytná organizační a/nebo 

smluvní opatření, aby zajistila, že osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro výše uvedené účely a při zajištění 

adekvátní úrovně ochrany.  

 

Správce údajů může osobní údaje předávat správcům či zpracovatelům údajům ve třetích zemích mimo Evropský 

hospodářský prostor (EHP), pokud s tímto uživatel výslovně souhlasil, případně pokud jsou splněna pravidla 

platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a při správě a zpracování údajů v třetí zemi je zajištěna řádná 

úroveň ochrany osobních údajů.  
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Správce údajů předává osobní údaje do třetí země v případě mezinárodní právní pomoci, sdílení informací pro 

daňové účely a provádění mezinárodní úmluvy o zamezení dvojího zdanění – a to v souladu s účelem, podmínkami 

a údaji uvedeným v příslušné mezinárodní úmluvě.  

 

6. Informace o zpracovateli údajů  
Správce údajů využívá Zpracovatele údajů, kteří poskytují řádné záruky s ohledem na neustálé dodržování 

aktuálně platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, přičemž jeho prioritou je ochrana práv uživatelů. 

Kromě toho pak Správce údajů přijímá vhodná technická a organizační opatření ve věci ochrany osobních údajů. 

Správce údajů využívá následující Zpracovatele údajů:  

Název:   Salesforce 

Adresa:  1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

DIČ:  770493581 

Účel využití Zpracovatele údajů: Společnost Salesforce poskytuje 

software pro poskytování služeb CRM, který Správce údajů používá.  

 

Název:   The Rocket Science Group, LLC., provozní společnost společnosti 

Mailchimp - MailChimp je platforma pro automatizaci marketingu, 

služba emailového marketingu a obchodní název provozovatele 

těchto služeb, společnosti Rocket Science Group LLC. 

Adresa:  675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA 

DIČ:  582554149 

Účel využití Zpracovatele údajů: automatizovaná platforma 

Mailchimp se používá pro novinky a zasílám emailů 

registrovaným uživatelům.  

 

Název:   SurveyMonkey Europe Unlimited Company 

Adresa:  2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Ballsbridge, Dublin 4., Irsko 

IČO:  532327 

 Účel využití Zpracovatele údajů:  Společnost SurveyMonkey je 

společností nabízející software jako službu v oblasti tvorby 

online dotazníků (řešení založené na cloudu).  

 

Název:   Google LLC („Google"),  

Adresa:  1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

DIČ:  770493581 

Účel využití Zpracovatele údajů: Google Analytics, která 

sleduje vaše chování v rámci webových stránek (např. abychom 

věděli, jak používáte naše webové stránky, kdy je používáte a na 

jakých zařízeních) a odvozuje obecné spotřební trendy a vzorce 

z této analýzy, abychom mohli své služby dále zlepšovat. Google 

Adwords, tedy služba pro online reklamu vytvořená společností 

Google, v rámci které inzerenti platí za zobrazení krátkých reklam, 

nabídek služeb, přehledu produktů a video obsahu uživatelům 

webu v rámci reklamní sítě Google.  

 

Název: Transorg Kft. (SPEDINFO 2000 software) 

Adresa:  1117 Budapešť, Hauszmann A. u. 4/A. fszt. 6. 



     

 
 

Pravidla ochrany soukromí a osobních údajů společnosti Eurogate Logistics – aktualizace 31. prosince 2018  

 
6 

Úřad zápisu:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

IČO:  01 09 070577 

DIČ:  10460151-2-43 

Účel využití Zpracovatele údajů:  Software Spedinfo 2000 - software pro správu klientských údajů a 

objednávek  

 

Název:   Dbh It Services Kft. (EXACT GLOBE könyvelő szoftver szolgáltató) 

Adresa:  1027 Budapešť, Kacsa utca 15-23. 

Úřad zápisu:  Debreceni Törvényszék Cégbírósága 

IČO:  09 09 020375 

DIČ:  23118438-4-09 

Účel využití Zpracovatele údajů:  Poskytovatel služeb pro účetní software (podpora, monitoring chyb a 

údržba)  

 

Název:   SKYLAB spol. s r.o. 

Adresa:  Zakouřilova 16, Praha 4 - Chodov, 149 00 

Úřad zápisu: Městský soud v Praze  

IČO:  25790943 

DIČ:  CZ 25790943 

Účel využití Zpracovatele údajů: Partner v oblasti IT  

 

Název:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  

Adresa:  Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1  

Úřad zápisu: Městský soud v Praze  

IČO:  64948242  

DIČ:  CZ 64948242  

Účel využití Zpracovatele údajů:  Banka společnosti  

 

Název:   T-Systems Magyarország Zrt. 

Adresa:  1117 Budapešť, Budafoki út 56. 

Úřad zápisu:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  

IČO:  01 10 044852 

DIČ:  12928099-2-44 

Účel využití Zpracovatele údajů:  Služby elektronické archivace dat.  

 

7. Práva uživatele 

Správce údajů na žádost uživatele ve věci jeho osobních údajů poskytne informace o zdroji těchto údajů, cíli, 

oprávnění a době trvání správy údajů; v případě předávání osobních údajů bude Správce údajů rovněž informovat 

o oprávnění pro předávání osobních údajů a o příjemcích těchto údajů. Žádosti o informace lze zasílat emailem na 

adresu privacy@eurogate.com, případně poštou na adresu EUROGATE LOGISTICS spol. s r.o., Praha 8, Karlín, 

Sokolovská 100/94 – v obou případech s ověřením totožnosti a poštovní adresou. Správce údajů má na písemnou 

odpověď 30 (třicet) dnů ode dne přijetí žádosti.  

 

Uživatel má právo požadovat opravu osobních údajů (uvedením správných údajů) prostřednictvím emailové 

adresy privacy@eurogate.com, případně poštou na adrese EUROGATE LOGISTICS spol. s r.o., Praha 8, Karlín, 

Sokolovská 100/94 – v obou případech s ověřením totožnosti a poštovní adresou. Správce údajů provede opravu 

neprodleně a zašle uživateli písemné oznámení o provedení opravy.  

mailto:privacy@eurogate.com
mailto:privacy@eurogate.com
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Uživatel má právo požadovat výmaz a omezení zpracování svých osobních údajů prostřednictvím emailové 

adresy privacy@eurogate.com, případně poštou na adrese EUROGATE LOGISTICS spol. s r.o., Praha 8, Karlín, 

Sokolovská 100/94. - bez nutnosti uvést vysvětlení a s ověřením totožnosti / poštovní adresou. Správce údajů 

provede výmaz osobních údajů a omezení zpracování neprodleně.  

 

Správce údajů uvede v platnost omezení zpracování osobních údajů, pokud o to uživatel požádá. Pokud je 

omezení údajů omezeno, mohou být související údaje zpracovávány (s výjimkou uchování) v případě souhlasu 

uživatele nebo za účelem prezentace, prosazování nebo ochrany právních nároků, resp. v případě ochrany práv 

jiné fyzické či právnické osoby nebo v případě velmi významného veřejného zájmu EU a jakéhokoliv členského 

státu EU.  

 

Pokud Správce údajů neprovede žádost uživatele o opravu, omezení zpracování nebo výmaz údajů, měl by 

Správce údajů do 30 dnů od přijetí příslušné žádosti zaslat písemné důvody, pro které nelze žádost uživatele o 

opravu, omezení zpracování nebo výmaz údajů provést. V případě zamítnutí žádosti uživatele o opravu, omezení 

zpracování nebo výmaz údajů Správce údajů uživateli poskytne informace o soudních prostředcích nápravy a o 

možnosti obrátit se na národní úřad pro ochranu osobních údajů.  

 

Uživatel může vznést námitku proti zpracování osobních údajů:   

• Pokud je zpracování / předávání údajů nezbytné pro plnění zákonné povinnosti, která se týká výhradně 

Správce údajů, případně je nezbytné pro uplatnění oprávněného zájmu Správce údajů, Zpracovatele 

údajů nebo třetí strany – s výjimkou povinného zpracování osobních údajů;  

• Pokud je zpracování / předávání údajů realizováno za účelem přímé nabídky, průzkumu nebo vědeckého 

výzkumu – a v každém případě dle zákona.  

 

Správce údajů prošetří účel žádosti v nejkratší možné době po předložení dané žádosti, avšak maximálně do 15 

(patnácti) dnů, přičemž Správce údajů rozhodne o přiměřenosti žádosti a uživatele písemně informuje o svém 

rozhodnutí. Pokud uživatel s rozhodnutím Správce údajů nesouhlasí nebo pokud Správce údajů nedodrží výše 

uvedenou lhůtu, může se uživatel po doručení rozhodnutí nebo do 30 dnů od posledního dne příslušné lhůty obrátit 

na soud.  

 

8. Údaje získávané během používání webových stránek  
Pokud uživatel v rámci webových stránek neposkytne žádné osobní údaje či informace, Správce údajů 

neshromažďuje ani nezpracovává žádné osobní údaje týkající se uživatele v podobě, na základě které by bylo 

možné uživatele identifikovat.  

 

Při návštěvě webových stránek všichni uživatelé udělují svůj souhlas se záznamem údajů a informací popsaných 

v Pravidlech pro soubory cookies uvedených v těchto Pravidlech ochrany soukromí a osobních údajů a 

s používáním souborů cookies pro tyto účely.  

 

Těmito informacemi mohou být údaje z vašeho počítače, tabletu nebo chytrého telefonu, které jsou generovány při 

používání webových stránek a které jsou v důsledku technických procesů automaticky zaznamenávány systémem 

Správce údajů. Automaticky zaznamenávané údaje jsou automaticky zapisovány systémem – bez konkrétního 

povolení či jednání uživatele – jakmile uživatelé vstoupí na webové stránky, případně stránky opustí. 
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IP adresa webových stránek, stránky navštívené uživateli, typ internetového prohlížeče používaného pro 

procházení stránek, stránky navštívené před vstupem na stránky / po opuštění stránek, doba trvání návštěvy / 

relace.  

 

Tyto údaje nejsou spojeny s žádnými jinými osobními údaji – na základě těchto údajů tedy není možné údaje 

identifikovat. K těmto údajům má přístup pouze Správce údajů. Tyto údaje mohou být shromažďovány pouze 

prostřednictvím různých technologií, jako jsou soubory cookies, webové signály a logovací soubory.  

 

Tyto údaje obsahují následující informace:  

Soubory cookies: Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou zasílány do vašeho internetového 

prohlížeče, abychom poznali váš prohlížeč, jakmile se na stránky vrátíte, přičemž obsahují informace o.  

 

Logovací soubory:  

Internetový prohlížeč rovněž webovým stránkám automaticky předává určité další údaje, např. informace o IP 

adrese uživatele (např. 192.168.2.1), operačním systému uživatele, typu webového prohlížeče, internetové 

doméně, stránkách navštívených před vstupem na stránky / po opuštění stránek a informace o době trvání návštěvy 

/ relace. 

Správce údajů – stejně jako jakýkoliv jiný vlastník webových stránek – provádí analýzy těchto dat, aby určil, které 

části webových stránek jsou mezi návštěvníky oblíbené, a aby mohl rozvíjet uživatelskou zkušenost návštěvníků 

webových stránek na základě potřeb uživatelů.  

 

9. Správa souborů cookies  
Skupina Eurogate Logistics má zájem zasílat na váš počítač soubory cookies, aby zlepšila uživatelskou 

zkušenost v rámci našich webových stránek.  

 

Dle právních předpisů Evropské unie vás informujeme o tom, jakým způsobem soubory cookies 

používáme.  

 

Tyto webové stránky byly vytvořeny s cílem shrnout klíčové informace o používání souborů cookies.  

 

Ochrana vašich osobních údajů a upřímné informace o tom, jakým způsobem vaše osobní údaje zpracováváme, 

jsou pro nás důležité. Tyto údaje jsou informativní a pomáhají v tom, abyste si návštěvu našich stránek opravdu 

užili.  

 

Co to tedy soubor cookie je?  
Jde o malý textový soubor, který obsahuje určitá data a který je na vašem počítači uložen webovými stránkami, 

jež navštívíte. Jeho účelem je zajistit, aby si webové stránky zapamatovaly, co jste během návštěvy dělali. Mimo 

jiné může uchovávat informace o tom, zda jste klikli na určité odkazy či stránky, vstoupily pomocí svého 

uživatelského jména nebo si na webu přečetli určité stránky před několika měsíci či roky.  

 

Existuje několik typů souborů cookies, přičemž bez nich nemusí webové stránky fungovat tak, jak jste zvyklí.  

 

Například pokud nebude k dispozici soubor cookie nezbytný pro autorizaci přihlášení, nemohou webové stránky 

zobrazit váš profil, případně mohou webové stránky pokaždé zobrazit hlásku „omlouváme se, ale musíte se 

přihlásit“ – protože si vás prostě nepamatují.  
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Webové stránky skupiny Eurogate Logistics zajišťují nejlepší možnou uživatelskou zkušenost prostřednictvím 

souborů cookies. Zároveň jsou využívány pouze ty nejnutnější a nejužitečnější soubory cookies.  

 

Dle nových právních předpisů uvádíme typy souborů cookies, které webové stránky využívají, abyste se mohli 

rozhodnout, zda je během návštěvy našich webových stránek ponechat, smazat stávající soubory nebo zakázat 

všechny tyto soubory.  

 

Jaké typy souborů cookies obsahují webové stránky skupiny Eurogate Logistics? 

(1) Zcela nezbytné soubory cookies  

Tyto soubory cookies jsou zcela zásadní pro to, aby si návštěvníci mohli prohlížet webové stránky a využívat 

jejich funkce. Bez těchto souborů nemohou být poskytovány žádné služby – nebylo by možné se registrovat či 

přihlásit. Nejsou shromažďovány žádné informace o uživateli pro marketingové účely, přičemž nejsou 

uchovávány záznamy o tom, kde na internetu jste se pohybovali.  

 

(2) Výkonové soubory  

Tyto soubory cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem jsou webové stránky používány – například 

jaké stránky jste otevírali nejčastěji a zda se vám objevila chybová hlášení. Nejsou shromažďovány žádné vaše 

osobní údaje používané pro identifikaci – všechny informace jsou anonymní. Tyto informace slouží pouze pro 

rozvoj jednotlivých funkcí webových stránek.  

 

(3) Funkční soubory cookies 

Tyto soubory cookies si pamatují vaše volby (např. jazyková nastavení) a zajišťují funkce na míru.  

 

Mohou si například pamatovat úpravy provedené s ohledem na velikost textu, písma nebo jiných částí webových 

stránek, které jste si nějak přizpůsobili. Poskytují rovněž služby, které požadujete – např. přehrávání videa nebo 

vkládání komentářů k blogům. Údaje shromažďované v rámci těchto souborů mohou být převedeny do anonymní 

podoby. Tyto soubory cookies nejsou vhodné pro sledování internetové aktivity na jiných webových stránkách.  

 

(4) Cílené soubory cookies  

Tyto soubory cookies zobrazují reklamy a sdělení odpovídající vám a vašim zájmům. Někdy se týkají i jiných 

webových stránek, např. Facebooku.  

 

Kromě čtyř výše uvedených typů souborů lze soubory cookies ještě klasifikovat následovně: dočasné soubory 

cookies (soubory cookies pro jednotlivé relace) a trvalé soubory cookies.  

• Dočasné soubory cookies uchovávají operace prováděné do konce příslušné relace. Tato „relace“ pak 

začíná otevřením webových stránek a končí jejich zavřením. Následně jsou tyto soubory cookies trvale 

smazány.  

• „Trvalé“ soubory cookies zůstávají na vašem telefonu či počítači určitou konkrétní dobu. Jsou aktivovány 

automaticky tím, že navštívíte určité webové stránky.  

 

Soubory cookies mohou rovněž být vlastní soubory cookies – tj. soubory prvních stran (interní) - nebo se může 

jednat o soubory třetích stran (externí). Interní soubory cookies pocházejí od webových stránek skupiny Eurogate 



     

 
 

Pravidla ochrany soukromí a osobních údajů společnosti Eurogate Logistics – aktualizace 31. prosince 2018  

 
10 

Logistics, zatímco externí soubory cookies pocházejí z jiných zdrojů. Skupina Eurogate Logistics umožňuje 

umisťování pouze těch externích souborů cookies, které jsou schváleny společností.  

 

Kategorie souborů cookies na těchto webových stránkách: www.eurogate.com  

(1) Zcela nezbytné soubory cookies  

Soubory cookies v kategorii „striktně nezbytných“ NEJSOU používány společnostmi skupiny Eurogate Logistics 

pro:  

• Shromažďování informací za účelem propagace produktů a služeb;  

• Uložení vašich nastavení a uživatelského jména po ukončení vaší návštěvy webových stránek.  

 

Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním „striktně nezbytných“ souborů cookies. Pokud 

používání těchto souborů zakážete, nemůžeme garantovat vaši bezpečnost a řádné fungování webových 

stránek.  

 

Toto je seznam  souborů cookies klasifikovaných jako „striktně nezbytné“ soubory vytvořené skupinou Eurogate  

Logistics: 

Name of the 

cookie

Type of the 

cookie

Duration of the 

cookie (from 

loading the 

cookie)

Description

_ga 2 years www.google-analytics.com

_gat Session Session www.google-analytics.com

_gid Session Session www.google-analytics.com

NID 6 months google.com

fr 3 months www.facebook.com

impression.php/# Session Session www.facebook.com

tr Session Session www.facebook.com

ads/user-lists/# Session Session www.google.com

cookie_accepted unlimited www.eurogate.com

 

(2) Výkonové soubory cookies  

Skupina Eurogate Logistics používá „výkonové“ soubory cookies za účelem:  

• Vytváření statistik týkajících se používání našich webových stránek;  

• Měření chyb v rámci podpory vývoje našich webových stránek;  

• Testování rozdílných vzhledů webových stránek.  

 

Výkonové soubory cookies NEJSOU používány společnostmi skupiny Eurogate Logistics pro:  

• Uložení vašich nastavení a uživatelského jména po ukončení vaší návštěvy webových stránek.  

 

Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním výkonových souborů cookies. Pokud tyto soubory 

nebudete používat, nemůžeme garantovat řádné fungování webových stránek.  

 

Toto je seznam  souborů cookies klasifikovaných jako „výkonové“ soubory cookies: 

 

http://www.eurogate.com/
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Name of the 

cookie

Type of the 

cookie

Duration of the 

cookie (from 

loading the 

cookie)

Description

pll_language 1 year www.eurogate.com

 

(3) Funkční soubory cookies  

Skupina Eurogate Logistics používá „funkční“ soubory cookies k tomu, aby:  

• Si zapamatovala vaše nastavení;  

• Vám zobrazila, kdy jste přihlášeni na webové stránky (pokud je to relevantní);  

• Sdílela informace se servisními partnery webových stránek. Sdílené informace jsou nezbytné pouze pro 

hladké fungování služby, produktu či funkce, pro analyzování návštěvnosti webových stránek – a pro 

žádné jiné účely.  

 

Funkční soubory cookies NEJSOU používány společnostmi skupiny Eurogate Logistics pro:  

• Zobrazování cílené reklamy v rámci našich nebo jakýchkoliv jiných webových stránek.  

 

Některé soubory cookies jsou naším jménem kontrolovány jinými společnostmi; těmto společnostem však 

neumožňujeme, aby soubory cookies používaly pro jiné než uvedené účely.  

 

Sami se můžete rozhodnout, zda budete tyto soubory cookies používat, avšak pokud je vypnete, nemusíme být 

schopni poskytovat vám určité služby. Pokud se rozhodnete dané soubory nepoužívat, nemusí si náš systém 

pamatovat, že jste určitou službu zrušili.  

 

(4) Cílené soubory cookies  

Skupina Eurogate Logistics používá „cílené“ soubory cookies s cílem:  

• Zajistit spojení se sociálními sítěmi (např. Facebook). Sociální sítě tyto informace používají k tomu, aby 

nabízely cílenou reklamu.  

• V rámci webových stránek se používají soubory cookies pro opětovný marketing a opětovné zacílení, 

které služby Google Analytics / Facebook používají pro anonymní a všeobecné profilování, aby bylo 

později možné realizovat reklamní činnosti prostřednictvím systémů Google AdWords a Facebook Pixel 

s ohledem na uživatele se stejnými či podobnými profily z hlediska obecného profilu návštěvníků 

webových stránek.  

 

Sami se můžete rozhodnout, zda budete tyto soubory cookies používat, avšak pokud je vypnete, nemusí některé 

naše služby pracovat či fungovat. Všechny takovéto soubory cookies jsou kontrolovány jinými společnostmi, tyto 

soubory cookies tak můžete rovněž blokovat pomocí jejich vlastních nástrojů.  

 

Mazání souborů cookies 
Pokud se rozhodnete nepoužívat soubory cookies, můžete je snadno smazat z adresáře souborů cookies vašeho 

prohlížeče. Můžete rovněž nastavit svůj prohlížeč tak, aby soubory cookies blokoval nebo aby před uložením 

každého takovéhoto souboru zobrazil varování. 
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Existuje mnoho různých internetových prohlížečů. Nebudeme uvádět pokyny pro každý prohlížeč, avšak pokud 

budete mít další dotazy, doporučujeme vám navštívit webové stránky „Vše o souborech cookies“ (All About 

Cookies).  

 

Pokud používáte Windows Explorer, je nutné postupovat následovně:  

• Klikněte na „Windows Explorer“. 

• Klikněte na tlačítko „Hledat“ v rámci panelu nástrojů.  

• Zadejte výraz „Cookie“ do vyhledávajícího pole s názvem „Soubory a adresáře“.  

• V rámci rozbalovací nabídky „Oblast vyhledávání“ si zvolte složku „Tento počítač“.  

• Klikněte na příkaz „Hledat nyní“.  

• Zvolte a otevřete nalezené adresáře.  

• Pro výběr určitého souboru cookie na něj klikněte.  

• Stiskněte tlačítko „Smazat“ – dojde ke smazání souboru cookie.  

 

Pokud nemáte Internet Explorer, klikněte na tlačítko „Nápověda“ v rámci nabídky Start a hledejte výraz „cookies“ 

pro nalezení příslušného adresáře.  

 

Jakmile toto provedete, nemusí některé služby v rámci našich webových stránek (nebo jiných webových stránek) 

fungovat.  

 

10. Údaje získávané během používání webových stránek 
Výše uvedené technologie nelze používat pro identifikaci uživatelů a Správce údajů dané údaje nepropojuje 

s žádnými údaji, které by byly vhodné pro identifikaci.  

Cílem těchto údajů je zajistit hladký provoz webových stránek ze strany Správce údajů – pro tento účel jsou údaje 

o používání webových stránek nezbytné. Dalším cílem je filtrovat případné zneužívání webových stránek. Údaje 

uvedené v tomto dokumentu mohou být využívány na základě preferencí Správce údajů (např. nejnavštěvovanější 

obsah webových stránek).  

Kromě výše uvedeného může Správce údajů používat dané údaje k tomu, aby analyzoval uživatelské trendy, 

vylepšoval/rozvíjel funkce webových stránek a získával ucelené informace o datových přenosech s ohledem na 

celkové používání webových stránek.  

 

11. Vypnutí souborů cookies  
Pokud nechcete, aby Správce údajů shromažďoval údaje týkající se toho, jak používáte webové stránky, můžete 

používání souborů cookies částečně či zcela vypnout v rámci nastavení svého internetového prohlížeče, případně 

můžete upravit nastavení v prohlášení o souborech cookies.  

Je však nezbytné mít na paměti, že pokud zakážete používání souborů cookies, nemusí některé funkce fungovat 

zcela správně - ačkoliv budete mít i nadále přístup na naše webové stránky. Je rovněž možné, že nebudete mít 

možnost využívat všechny funkce webových stránek, přičemž Správce údajů nebude schopen garantovat cílovou 

uživatelskou zkušenost.  

 

12. Odkazy  
Naše služby občas odkazují na služby provozované jinými společnostmi (např. Facebook, LinkedIn, Twitter, 

Instagram). Tyto společnosti mají svá vlastní pravidla ochrany soukromí i pravidla pro soubory cookies. Společnost 

Eurogate Logistics nenese odpovědnost za obsah těchto webových stránek nebo postupy v oblasti ochrany údajů 



     

 
 

Pravidla ochrany soukromí a osobních údajů společnosti Eurogate Logistics – aktualizace 31. prosince 2018  

 
13 

a informací. Pokud společnost Eurogate Logistics zjistí jakékoliv zneužívání osobních údajů ze strany 

odkazovaných webových stránek, bude z webových stránek Správce údajů příslušný odkaz odebrán.  

 

13. Zabezpečení údajů  
Správce údajů se zavazuje, že bude dbát na zabezpečení údajů, přijímat technická a organizační opatření a 

zavádět procesy a pravidla, která zajišťují, že shromažďované, uchovávané a zpracovávané osobní údaje jsou 

předmětem ochrany, přičemž je zajišťována prevence z hlediska zničení, neoprávněného používání a 

neoprávněného pozměňování těchto údajů. Správce údajů se zavazuje, že od všech třetích stran, kterým byly 

příslušné údaje předány nebo postoupeny, bude vyžadovat, aby dodržovaly stejné požadavky na zabezpečení 

údajů.  

 

Správce údajů dohlíží na to, aby ke zpracovávaným osobním údajům neměly přístup neoprávněné osoby, a aby 

tyto osoby nemohly dané údaje zveřejňovat, dále předávat, upravovat nebo mazat. Pouze zaměstnanci Správce 

údajů mohou mít přístup ke zpracovávaným osobním údajům, přičemž Správce údajů tyto údaje nepředává 

neoprávněným osobám.  

 

Správce údajů vynakládá maximální úsilí pro to, aby nedošlo k náhodnému zničení či poškození daných údajů. 

Tuto povinnost pak Správce údajů stanoví i zaměstnancům, kteří se podílejí na zpracovávání osobních údajů.  

 

Správce údajů za žádných okolností neshromažďuje zvláštní kategorie údajů, zejména údaje o rasovém či 

etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství 

v odborech, resp. o zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzických 

osob, a údaje týkající se zdravotního stavu nebo sexuálního života či orientace fyzických osob. 

 

V případě incidentu v oblasti ochrany osobních údajů je Správce údajů povinen neprodleně – a nejpozději pak do 

72 hodin od zjištění incidentu v oblasti ochrany osobních údajů – oznámit daný incident dozorovému orgánu. 

Výjimkou jsou případy, kdy incident v oblasti ochrany osobních údajů nepředstavuje nebezpečí z hlediska práv a 

svobod fyzických osob. Pokud nebude incident oznámen do 72 hodin, měl by Správce údajů rovněž uvést důvody, 

které vedly k prodlení při oznámení.  

 

Pokud určitý incident v oblasti ochrany osobních údajů představuje vysoké riziko z hlediska práv a svobod fyzických 

osob, měl by Správce údajů o daném incidentu v oblasti ochrany osobních údajů neprodleně informovat uživatele.  

Správce údajů by měl v rámci oznámení o incidentu v oblasti ochrany osobních údajů, které bude zasílat uživateli, 

uvést následující informace:  

• Jasné informace o povaze daného incidentu v oblasti ochrany osobních údajů;  

• Informace o kontaktní osobě a dostupnosti dalších oznámení;  

• Popis možných důsledků daného incidentu v oblasti ochrany osobních údajů;  

• Popis opatření, která Správce údajů přijal či plánuje přijmout s cílem zmírnit dopad daného incidentu 

v oblasti ochrany osobních údajů a příslušné nevýhody.  

 

14. Možnosti výkonu práv  
• Správce údajů vynakládá maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu 

s platnou legislativou. Pokud se domníváte, že nejednáme v souladu s platnými právními předpisy, prosím 

kontaktujte nás prostřednictvím emailové adresy privacy@eurogate.com, případně poštou na adrese 

EUROGATE LOGISTICS spol. s r.o., Praha 8, Karlín, Sokolovská 100/94.  

 

mailto:privacy@eurogate.com
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Pokud máte pocit, že došlo k porušení vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se ve věci zajištění 

nápravy obrátit na příslušný dozorový orgán (viz níže uvedené možnosti pro jednotlivé země) nebo na soud 

příslušné jurisdikce.  

• Spojené království - Information Commissioner's Office (adresa: Wycliffe House, Water Lane Wilmslow, 

Cheshire, SK9 5AF, Spojené království)  

• Polsko - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adresa: Biuro Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Varšava, Polsko) 

• Česká republika – Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká 

repulika) 

• Maďarsko - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (adresa: 1125 Budapešť, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/C.) 

• Russia - Management of Rospotrebnadzor in Samara region, Russia, 443079, Samara, Mitireva ul. 1 

• Netherlands – Autoritteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 20, 2594 AV Den Haag/ 

 

15. Ostatní ustavení  
Tato Pravidla ochrany soukromí a osobních údajů budou v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů) a místními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.  

 

Správce údajů je oprávněn kdykoliv upravit tato Pravidla ochrany soukromí bez předchozího oznámení. 

Doporučujeme vám do těchto Pravidel ochrany soukromí pravidelně nahlížet s ohledem na případné změny.  

 

 

 

dr George Nagy 

Eurogate Logistics 

Správce údajů  

 

 

 


