
 
Cookies a ochrana osobních údajů 

 

1. Ochrana osobních údajů 

Naše společnost Comp alfa, s.r.o. se zavazuje chránit vaše osobní data, která poskytujete při 
prohlížení internetových stránek www.compalfa.cz, a také při vyplnění kontaktního formuláře na 
výše uvedených stránkách.  

Vaše osobní údaje, získané prostřednictvím webové stránky www.compalfa.cz, budou sloužit 
pouze pro: 

- interní použití, 

- vyžádané nabídky spolupráce, 

- statistiky, 

- archivaci, 

- zlepšování služeb a marketingové účely ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů. 

Všechny získané informace považujeme za přísně důvěrné a zaručujeme, že vaše osobní údaje 
nebudou poskytnuty ke zpracování třetí straně a budou zabezpečeny proti přístupu 
neoprávněných osob. 

 

2. Cookies 

Cookie je krátký textový soubor umístěný ve vašem počítači, který navštívená webová stránka odesílá 
do prohlížeče. Tyto cookies v sobě mají informaci o aktuálním nastavení webových stránek. 
Pokud webová stránka podporuje personalizaci, jako například preferovaný jazyk, zvětšení textu 
nebo změna barev apod., budou tyto informace uložené v těchto cookies. 
Cookies se také využívají například pro optimalizaci funkčnosti webu, pro shromažďování statistik, 
a dodávání obsahu přizpůsobeného vašim zájmům.  
 
Analytické cookies 
Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových 
stránek a aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může 
používat sadu souborů cookie ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání 
webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační 
údaje jednotlivých návštěvníků. Kromě vytváření přehledů statistik využití webových stránek lze 
službu Google Analytics společně s reklamními souborů cookie použít k zobrazení relevantnějších 
reklam ve službách Google (např. Vyhledávání Google) a na webu. 
 
Další informace zde. 
 
Jak cookies deaktivovat? 
Internetový prohlížeč může být nastavený tak, že vás upozorní na cookies a ověří si, zda je chcete 
přijmout či nikoliv. Cookies můžete přijmout nebo odmítnout anebo je zcela zakázat. Mějte ale na mysli, 

http://www.compalfa.cz/
http://www.compalfa.cz/
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs


že toto nastavení může změnit zobrazovaný obsah a služby na našich webových stránkách, které 
používání cookies vyžadují. Pokud chcete cookies nastavit, proveďte tak v nastavení vašeho prohlížeče. 
Berte přitom v úvahu účel cookies. 
 


