
Cookies

V souladu se § 55 odst. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikacích ve
znění  pozdějších  předpisů,  a některé  další  zákony  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  (obecné  nařízení  o  ochraně  osobních  údajů)  (dále  jen
„GDPR“)  a zákonem č.  18/2018 Z.  z.  o  ochraně osobních údajů  a o změně a  doplnění
některých zákonů,

si Vás dovolujeme informovat o používání cookies a upřít Vaši pozornost na možnost změny
nastavení svého internetového prohlížeče pro případ, že Vám aktuální nastavení používání
cookies nevyhovuje.

Tyto zásady obsahují informace o tom, jak správce: MNFORCE, s.r.o., sesídlem: Einsteinova
11,  851  01  Bratislava,  Slovenská  republika,  IČO:  46118641,  společnost  zapsaná
v obchodním  rejstříku  Okresního  soudu  Bratislava  I,  oddíl  Sro,  vložka  č.  91746/B,
v zastoupení/  kontaktní  osoba:  Ing.  Andrej  Kičura,  MBA,  e-mail:  prieskum@mnforce-
panel.cz, https://www.mnforce-panel.cz/ používá soubory cookies.

Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče
odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do Vašeho zařízení (počítače anebo do
jiného  zařízení  s  přístupem  na  internet,  jako  např.  smartphone  anebo  tablet).  Soubory
cookies  se ukládají  do složky pro soubory Vašeho prohlížeče.  Cookies  obvykle obsahují
název webové stránky, ze které pocházejí, platnost a hodnotu. Při další návštěvě stránky
webový  prohlížeč  znovu  načítá  soubory  cookies  a  tyto  informace  odešle  zpět  webové
stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory „cookies“, které používáme, nepoškozují
Váš počítač.

Jak používáme cookies?

Na této webové stránce používáme cookies, abychom zabezpečili celistvost návštěvnického
procesu a umožnili uživatelům osobně si přizpůsobit internetovou stránku. 

Základní soubory cookies

Tyto soubory cookies tvoří základ pro provoz našich webových stránek a umožňují používání
základních funkcí, jakými jsou například zabezpečené oblasti. Základními cookies jsou např.
umožnění  přístupu  k  zabezpečeným  oblastem  bez  nutnosti  opětovného  přihlášení,  před
vyplnění  formulářů,  apod.  Bez  těchto  cookies  nemůžeme  poskytovat  služby,  které  tvoří
základ  našich  stránek.  Pokud tyto  cookies  zakážete,  nebudeme moci  zaručit  bezchybný
chod stránek.

Používáním této webové stránky vyjadřujte zájem s používáním souborů cookies.

Jak kontrolovat cookies

Soubory  cookie  můžete  kontrolovat  anebo  smazat  podle  uvážení  –  podrobnosti  si
prohlédněte na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené

https://www.mnforce-panel.cz/


ve  svém počítači  a  většinu  prohlížečů  můžete  nastavit  tak,  abyste  jim  znemožnili  jejich
ukládání.  V takovém  případě  však  pravděpodobně  budete  muset  pokaždé  návštěv  vě
webové lokality manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou
fungovat. 

Jak odmítnout používání cookies

Většina prohlížečů přijímá soubory cookies automaticky. Pokud soubory cookies nechcete
používat, budete je muset aktivně odstranit anebo zablokovat. Pokud odmítnete používánís
ouborů cookies,  budete stále schopni navštívit  naši webovou stránku,  ale některé funkce
nemusí správně fungovat.  Pokud si  toto přejete udělat,  můžete zvolit  možnost odmítnout
nebo blokovat soubory cookies změnou nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Pro více
informací využijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

Pokud používáte rozličná zařízení pro přístupna stránky (např. počítač, smartphone, tablet),
doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies.

Bližší  informace  o nastavení  používání  souborů  cookies  prostřednictvím  jednotlivých
internetových prohlížečůnajdete na:
 https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies (Firefox);
 https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk (Chrome);
 https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies (Internet Explorer);
 https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Microsoft

Edge);
 http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
 https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=sk_SK (Safari).

Vaše práva

V zájmu  spravedlivého  a  transparentního  zpracování  osobních  údajů  máte  jako  dotčená
osoba následující práva:

 právo na přístup k Vašim osobním údajům a na informace o jejich zpracovávání (máte
právo od nás získat potvrzení o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano,
máte právo získat k nim přístup a informace podle čl. 15 GDPR)

 právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů a doplnění neúplných údajů podle čl.
16 GDPR (např. pri změně Vašich osobních údajů);

 právo na vymazání Vašich osobních údajů, pokud je splněn některý z důvodů podle čl. 17
GDPR  (např.  pokud  zanikne  účel  zpracování,  anebo  pokud  jsou  osobní  údaje
zpracovávané nezákonně);

 právo na omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud se jedná o jeden z případů
uvedených v čl.  18 GDPR (např.  pokud je zpracovávání protizákonné a namítáte proti
vymazání osobních údajů a žádáte namísto toho omezení jejich použití);  

 právo na přenosnost Vašich osobních údajů, na jehož základě můžete získat svoje osobní
údaje v strukturovaném, běžně používaném a strojové čitelném formátu, a to buď pro
sebe, anebo projiné ho správce osobních údajů podle čl. 20 GDPR; 

 právo namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajůpodle čl. 21 GDPR (např. pokud
se  domníváte,  že  jsou  zpracovávány  v  rozporu  s ochranou  Vašeho  soukromého  a
osobního  života  anebo  v  rozporu  s právními  předpisy,  námitku  můžete  uplatniti  proti
zpracování  Vašich  osobních  údajů  pro  účely  přímého  marketingu,  automatizovaného
rozhodování včetně profilování);
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 právo  kdykoli  vodvolat  Váš  souhlas  podle  čl.  7  bodu  3  GDPR  (v  případě,  že  je
zpracovávání Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu),

 právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřadpro ochranu osobních údajů ČR,
pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje se neoprávně nězpracovávají.

Ve  věci  zpracování  Vašich  osobních  údajů  a/anebo  uplatnění  Vašich  práv  můžete
kontaktovat správce e-mailem na: prieskum@mnforce-panel.cz.

Za účelem ověření  identity  dotčené  osoby ze strany správce  je  potřebné,  aby  v žádosti
uvedla své jméno, příjmení a adresu bydliště. Správce poskytne dotčené osobě na základě
této  žádosti  informace  do  30  dní  od  doručení  této  žádosti.  Tuto  lhůtu  může  správce
prodloužit o dalších 60 dní, o odkladu však musí dotčenou osobu informovat.

Další informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové adrese správce:
https://www.mnforce-panel.cz v části Ochrana osobních údajů.
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