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Název Sodexo odkazuje ke globální organizaci, ale může odkazovat i k jednomu či více subjektům
Sodexo. Správce údajů shromažďující a zpracovávající osobní informace poskytnuté návštěvníkem
některé z našich stránek (dále jen „Naše stránka“, úplný seznam stránek naleznete níže) je subjekt
Sodexo v zemi návštěvníka či jiný subjekt Sodexo, kterému návštěvník předal své osobní informace.

www.sodexo-benefity.cz
www.sodexo.cz
www.gpcard.cz
www.tonejlepsizprace.cz
www.activepass.cz
www.alacard.cz
www.plnime-prani-seniorum.cz
www.mujPass.cz
www.sodexo-ucet.cz
www.mojeBenefity.cz
www.mojeSodexo.cz
www.e-Sodexo.cz
www.mojeBonusy.cz
www.mujSwap.cz
www.proplatit.cz
www.poukazky-online.cz

Politika cookies uvedená níže si klade za cíl popsat postupy, kterými se řídíme, abychom respektovali
soukromí všech návštěvníků Naší stránky.

Osobními informacemi se v této politice rozumějí údaje, které se týkají jednotlivce a tohoto jednotlivce
identifikují, ať už přímo, nebo nepřímo, například vaše jméno či vaše kontaktní informace.

Máte-li ke zpracování vašich osobních informací na Naší stránce dotazy, zašlete nám prosím zprávu
na následující e-mailovou adresu:gdpr.cz@sodexo.com.
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Aby naše stránka lépe fungovala a vám se lépe procházela, využívá cookies a tzv. web beacons.
Některé části Naší stránky využívají cookies i k tomu, aby se o vás více dozvěděly, což nám dává
možnost nabídnout vám personalizovanější podobu webu.

CO JE TO COOKIE?
Cookie je technologie, která Naší stránce umožňuje uchovávat ve vašem prohlížeči informační tokeny
(„identifikátory“) využívané pouze Naší stránkou. Cookies se nikdy nepoužívají k určení totožnosti
člověka, který Naši stránku pouze navštíví. Pomáhají nám sledovat vzorce pohybu uživatelů, díky
čemuž můžeme určit jejich prioritní polohu a jazyk, a když Naši stránku navštíví, můžeme je
nasměrovat na správnou lokální domovskou stránku. Tyto cookies nastavujeme my a říká se jim

„cookies prvních stran“.

Využíváme také cookies třetích stran, které pocházejí z jiné domény než z domény Naší strany. Slouží
nám k reklamním a marketingovým účelům.

JAK COOKIES VYPNOUT?
Pamatujte prosím, že když cookies ve svém prohlížeči vypnete, nebudete moci některé Naše stránky
využívat naplno. Nebude se vám například nabízet automatické přihlášení a další personalizační prvky
Naší stránky.
Pokud o cookies z Naší stránky nestojíte, máte několik možností, například se rozhodnout je
nepřijímat nebo vypnout takové, které se uložily do vašeho počítače. Vyjádřit a změnit svá přání
ohledně cookies můžete kdykoliv způsoby popsanými níže.
Výchozí nastavení většiny prohlížečů instalaci cookies akceptuje. Chcete-li, máte možnost všechny
cookies přijímat, nebo je naopak systematicky nepřijímat.
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Také si můžete prohlížeč nastavit tak, abyste se ještě před instalací cookies mohli ohledně jejich přijetí
či nepřijetí rozhodovat případ od případu. Pomocí prohlížeče můžete také cookies ze svého počítače
pravidelně odstraňovat. Pamatujte prosím, že když cookies ve svém prohlížeči vypnete, nebudete
moci některé Naše stránky využívat naplno. Nebude se vám například nabízet automatické přihlášení
a další personalizační prvky Naší stránky.
Nezapomeňte, že byste si měli nastavit všechny prohlížeče na všech svých zařízeních (tabletech,
chytrých telefonech, počítačích atd.).
Správa cookies a parametrů se u každého prohlížeče konfiguruje různě. Chcete-li vědět, jak změnit
své nastavení cookies, správný způsob je popsán v Nápovědě prohlížeče.

Zejména cookies pro měření návštěvnosti můžete vypnout následovně:

• Chcete-li vypnout cookies pro Google Analytics, můžete si k tomu z následující adresy stáhnout
modul: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

JAKÉ COOKIES VYUŽÍVÁME?
Cookies a další analytické technologie využíváme konkrétně pro následující účely:





abychom vás mohli lépe nasměrovávat;
abychom vám pomáhali registrovat se na naše události, přihlašovat se a poskytovat zpětnou
vazbu;
abychom analyzovali, jak využíváte naše produkty, služby či aplikace;
abychom se o ně mohli opírat při propagačních a marketingových aktivitách (včetně
behaviorální reklamy).

Cookies, které využívá Naše stránka, plní čtyři funkce vymezené níže:





Základní / nezbytně nutné cookies
Výkonnostní cookies
Funkční cookies
Cílené a sledovací cookies

ZÁKLADNÍ / NEZBYTNĚ NUTNÉ COOKIES
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Některé cookies, které využíváme, jsou základním prvkem fungování Naší stránky. Obvykle se
nastavují pouze v reakci na vaše kroky – požadujete-li nějakou službu, například upravit si nastavení
soukromí, přihlásit se nebo vyplnit nějaký formulář. Můžete si prohlížeč nastavit tak, aby tyto cookies
blokoval nebo vás na ně upozorňoval, ale může se stát, že některé části stránky pak nebudou
fungovat.

VÝKONNOSTNÍ COOKIES
Některé cookies nám pomáhají s výkonem a uzpůsobením Naší stránky. Umožňují nám měřit, kolikrát
je stránka navštívena a které podstránky jsou nejvíce a nejméně oblíbené, a sledovat, jak se
návštěvníci po stránce pohybují. Veškeré informace, které tyto cookies sbírají, jsou agregovány, a jsou
tudíž anonymní. Pokud tyto cookies nepovolíte, nedozvíme se, kdy jste Naši stránku navštívili.

FUNKČNÍ COOKIES
Některé cookies nám pomáhají zapamatovat si vámi zvolené nastavení, případně asistují s jinou
funkcionalitou, když si procházíte Naši stránku a využíváte ji. Víme díky nim, co jste si navolili, takže
až se na Naši stránku vrátíte, budeme si vaše nastavení pamatovat.
Tyto cookies umožňují poskytovat větší rozsah funkcionalit a personalizaci. Pokud tyto cookies
nepovolíte, některé nebo všechny tyto funkcionality nemusejí správně fungovat.

CÍLENÉ A SLEDOVACÍ COOKIES
Tyto cookies nastavují prostřednictvím Naší stránky naši reklamní partneři. Tyto společnosti je mohou
využívat k tomu, aby si vytvořily profil vašich zájmů a zobrazovaly vám na jiných stránkách vhodné
reklamy. Fungují tak, že výhradně identifikují váš prohlížeč a vaše zařízení. Pokud tyto cookies
nepovolíte, nedostane se vám napříč různými stránkami naší cílené reklamy.

6

Tyto cookies shromažďují informace o tom, odkud Naši stránku navštěvujete, kde jste narazili na
reklamu Sodexo, jaký reklamní prvek jste viděli, jestli jste na Naši stránku zavítali přímo, nebo na ni
byli přesměrováni, na jakém zařízení jste ji navštívili a co jste si z ní stáhli. Tyto informace
shromažďují anonymně dodavatelé jakožto třetí strany.

Cookies na některých podstránkách Naší stránky využíváme rovněž ke komunikaci s dodavateli údajů
jakožto třetími stranami za účelem určování vašeho digitálního chování. Pomáhá nám to pochopit,
jaká reklama bude napříště vhodnější, a lépe ji cílit. Všechny informace získáváme v úhrnné a
anonymní podobě, obsahují ale i statistiky, jako jsou demografická data, chování na internetu, údaje o
tom, o jaké výrobky projevujete zájem a jaký máte životní styl. Cílené a sledovací cookies zajišťují
důvěryhodní dodavatelé jakožto třetí strany. Chcete-li se o našich dodavatelích a o tom, jak tyto
cookies fungují, dozvědět více, zašlete nám prosím zprávu na následující e-mailovou adresu:
gdpr.cz@sodexo.com

CO JSOU TO WEB BEACONS?
Sodexo občas umísťuje inzerci na webové stránky třetích stran. K naší práci patří sledovat, jak jsou
naše reklamní kampaně úspěšné. Občas se proto může stát, že využíváme technologii pro identifikaci
návštěvníka, například „web beacons“ neboli „akční tagy“, počítající návštěvníky, kteří na Naši
stránku zavítali poté, co na stránce třetí strany viděli reklamní banner Sodexo. Vaše osobní informace
touto technologií nezískáváme, používáme ji jen ke shromažďování úhrnných statistik o návštěvnících
Naší stránky, abychom změřili účinnost našich reklam.

Procházením Naší stránky nám udělujete souhlas, že na váš počítač nebo zařízení můžeme umístit
cookies a web beacons. Pokud cookies či web beacons přijímat nechcete, měli byste Naši stránku
přestat používat nebo si zkontrolovat nastavení prohlížení.
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ZMĚNY TÉTO POLITIKY COOKIES
Sodexo může toto prohlášení o politice cookies měnit podle potřeby. Dozná-li tato politika změn,
upozorňujeme, že může trvat až 30 pracovních dní, než začnou být nové postupy v oblasti ochrany
soukromí používány. Chcete-li mít o změnách přehled, pravidelně tuto stránku kontrolujte.

STÍŽNOSTI
Tato práva může uplatnit vyplněním Formuláře žádosti stížnosti, elektronicky na emailové adrese gdpr.cz@sodexo.com, telefonicky na čísle 233 113 435 nebo písemně na
výše uvedené adrese sídla Společnosti. Máte rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro
ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se
zpracováním osobních údajů.

OBRAŤTE SE NA NÁS
Máte-li nějaké dotazy nebo pocit, že tato politika cookies neřeší vaši konkrétní situaci, pošlete nám
prosím zprávu na následující e-mailovou adresu: gdpr.cz@sodexo.com, případně pošlete zprávu
pověřenci

naší

skupiny

pro

ochranu

osobních

dpo.group@sodexo.com.
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údajů

na

následující

e-mailovou

adresu:

