
 

 

CO JSOU SOUBORY COOKIES A K ČEMU SLOUŽÍ? 

Cookies jsou velmi malé textové soubory, které zobrazená internetová stránka 

ukládá do prohlížeče Vašeho koncového zařízení (počítače, tabletu, smartphonu 

apod.). Dočasné soubory cookie se ukládají pouze na dobu vaší návštěvy na 

naší internetové stránce. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy déle, a to 

v závislosti na své funkci. Soubory cookie umožňují identifikaci jednotlivých 

počítačů a uchování údajů o vašem webovém prohlížeči a jeho nastavení. 

Některé jsou nezbytné pro správné fungování služby, jiné nám umožňují získat 

anonymní statistiky ohledně návštěvnosti internetových stránek, přizpůsobit 

obsah stránky nebo na ní zobrazovanou reklamu vašim preferencím.  

 

JAKÝ JE SMYSL TOHOTO DOKUMENTU? 

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za 

nichž bude prováděno zpracování osobních údajů na základě cookies. Cookies 

však nesbírají informace, které by obsahovaly Vaše přímé identifikační údaje. 

Identifikujeme Vás pouze pomocí IP adresy. Hovoří-li se v dalším textu tohoto 

dokumentu o „nás“ nebo o „naší společnosti“, je tím míněna společnost AC 

Sparta Praha fotbal, a.s. 

 

KDO BUDE MÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT? 

Správcem osobních údajů (v případě našich cookies) je společnost AC Sparta 

Praha fotbal, a.s., IČ: 46356801, se sídlem Milady Horákové 1066/98, 170 82, 

Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 2276. Kontaktní údaje: ochrana-soukromi@sparta.cz, 

+420 296 111 400, http://www.sparta.cz/ochrana-soukromi. 

 

PROČ BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY? 

Webové prohlížeče umožňují nastavení správy cookies, tedy i jejich povolení a 

zákaz. Pokud je váš webový prohlížeč nastaven tak, že ukládání cookies 

povoluje, máme za to, že s ukládáním cookies internetovými stránkami 

souhlasíte, a to až do doby, kdy ukládání cookies zakážete ve vašem prohlížeči. 

Pokud cookies zakážete, nemusí naše stránky a jejich prostřednictvím 

poskytované služby fungovat řádně. Cookies lze kdykoliv znovu povolit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES 

 

 



PŘEHLED COOKIES 

 

_gat Tato cookie je asociována s Google Analytics 

Universal, dle dokumentace se používá k omezení 

počtu požadavků na stránkách s vysokou 

návštěvností 

1 den 
 

cíleni/reklama 
 

permutive-id Ukládá unikátní identifikátor klienta (ID), který je ale 

náhodně generovaný. Používá se k poskytování 

cílení reklamy a měření její účinnosti. Cookies 

společnosti Czech Innovation Lab s.r.o. 

13 

měsíců 

cílení/reklama  

permutive-

session 

Používá se k poskytování cílení reklamy a měření její 

účinnosti. Cookies společnosti Czech Innovation Lab 

s.r.o. 

relace cílení/reklama  

 

Některým subjektům umožňujeme vložení souboru cookie při Vaší návštěvě 

našich stránek, jedná se o společnost Google, bližší informace, jak tato 

společnost využívá soubory cookie, naleznete zde 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs&gl=cz a o společnost 

Czech Innovation Lab s.r.o., bližší informace, jak tato společnost využívá 

soubory cookie, naleznete zde https://www.cilab.cz/. 

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU ZPRACOVÁVÁNY A JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD 

PRO TOTO ZPRACOVÁNÍ? 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs&gl=cz


Za účelem provozování internetových stránek, cílení našich obchodních sdělení 

a publikace inzerce na našich internetových stránkách včetně jejího 

behaviorálního cílení budeme zpracovávat údaje uvedené v tomto dokumentu 

(viz. přehled cookies výše krom cookies třetích stran). Právním základem pro 

toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji internetových 

stránek, jejich návštěvnosti a produktů a služeb na nich umístěných a dále na 

prodeji inzerce na těchto internetových stránkách. 

Povolení ukládání cookies není povinné. Údaje obsažené v cookies nebudeme 

nikomu předávat. Údaje obsažené v cookies budeme zpracovávat po dobu 

trvání příslušné cookie (viz. přehled cookies výše).  

 

JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ? 

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám 

na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje 

zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje 

získány a po jakou dobu budou zpracovávány. 

 

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně 

jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání 

osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně 

shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů 

(např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.). 

 

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to 

znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u 

kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, 

abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda 

jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování 

osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže). 

 

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete 

požadovat, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje (pokud se 

zpracovávají automatizovaně) v elektronické podobě tak, aby byly snadno 

přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje 

pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na 

základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy. 

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se 

opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě budeme Vaše údaje nadále 

zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují 

závažné oprávněné důvody. 

 

JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU SVÁ PRÁVA UPLATNIT? 

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, 

jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky 

nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše). Naše společnost rovněž 

zřídila pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou AC 



Sparta Praha fotbal, a.s., pověřenec pro ochranu osobních údajů, se sídlem 

Milady Horákové 1066/98, 170 82, Praha 7 nebo email ruzickova@sparta.cz. 

 

JAK POSTUPOVAT, POKUD SE DOMNÍVÁM, ŽE PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ MÝCH 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOŠLO K PORUŠENÍ ZÁKONA, RESP. EVROPSKÉHO 

NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

V takovém případě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních 

údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: 

posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.  

 

DOCHÁZÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

K AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ VČETNĚ PROFILOVÁNÍ? 

Automatizovaným rozhodováním je míněno rozhodování, které činí stroj 

(počítač) bez zásahu člověka, a které má pro vás právní či jiné obdobně 

závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). K takovému zpracování 

osobních informací v naší společnosti nedochází, o příslušných krocích vždy 

rozhoduje konkrétní pracovník společnosti. 

 

mailto:posta@uoou.cz

