
GDPR a Zásady ochrany osobních údajů 
 
Správce osobních údajů  

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, 

se sídlem Zahradníkova 494/2, Veveří, 602 00 Brno,  

IČO: 00344648,  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr 8,  

 

je majitelem webové domény POLZA.cz, je zároveň správcem a zpracovatelem Vašich osobních 

údajů, a to dle a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně 

fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů – General Data Protection Regulation 

(GDPR) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem obchodních 

sdělení, navázání spolupráce, plnění smluvního závazku, oprávněných zájmů či plnění zákonných 

povinností.  

Automatizovaně zpracovávané osobní údaje  

Při návštěvě webových stránek o  můžeme o uživateli  shromažďovat určité informace, jako jsou 

např. IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace o internetovém prohlížeči, 

operačním systému či nastavení  jazyka.  Můžeme také zpracovávat informace o uživatelovu  chování 

na webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na webových stránkách navštíví  a které informace 

dostupné ze stránek si zobrazujete.  Informace o uživatelovu  chování na našem webu jsou však z 

důvodu nejvyšší ochrany uživatelova  soukromí anonymizované, proto je sami nedokážeme přiřadit 

konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.  Stejné informace můžeme zpracovávat i při  návštěvě 

webových stránek prostřednictvím mobilního zařízení.  

Cookie 

Co jsou soubory cookies? 

Jedná se vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky a ukládá se 

do počítače uživatele.  Je to  standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou webové 

stránky využívány.  

Dokážeme tak odlišit (ne však konkretizovat či identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a 

přizpůsobit obsah webových stránek konkrétním preferencím.  Soubory cookies jsou důležité pro  

jednoduché procházení webu.  

 

Cookies slouží k několika účelům. Na našich internetových stránkách používáme tyto cookies:  

Analytické cookies: tento typ cookies nám pomáhá vylepšit webové stránky, z čehož ve výsledku těží 

uživatel.  Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., 

která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože 

anonymizované cookies nelze přiřadit ke konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme 

pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní 

uživatel na našich internetových stránkách choval (jaké stránky navštívil, jaké služby si prohlížel 

apod.) Zpracování těchto cookies lze také odmítnout. 

https://www.polza.cz/uvod/dulezite/gdpr/


JAK NASTAVIT COOKIES: CESTA K NASTAVENÍ COOKIES  

Stačí používat některý z běžně dostupných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Opera, 

MozillaFirefox, Google Chrome, Safari) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání 

ukládání údajů o navštívených internetových stránkách, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies 

úplně zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím 

fungování některým funkcím, které Vám pomáhají.  

Vypnutím analytických cookies nám ale bohužel razantně ztížíte zlepšování našich webových stránek. 

Pro odmítnutí zpracování cookies (s výjimkou technických cookies)  stačí v dolní stránce webu pod 

Správa cookies prokliknout informaci: ODMÍTNOUT  VŠE.  

Odmítnutím zpracování funkčních a analytických cookies nepřijdete o možnost přistupovat na naše 

internetové stránky, ani to nepovede k odmítnutí našich služeb. Odmítnutím zpracování funkčních a 

analytických cookies však můžete nechtěně docílit toho, že naše internetové stránky nebudou 

fungovat úplně správně a některé jejich funkce mohou být pro Vás následně nedostupné. Celková 

efektivita a dostupnost možností našich stránek tak může být při procházení našeho webu omezena.  

Zpracovávání Vašich osobních údajů při přístupu z mobilního zařízení  

Vstupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu, tabletu či obdobného zařízení, tak 

stránky pro tyto přístroje optimalizujeme. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme 

stejným způsobem, jako je uvedeno výše.  


