
Prohlášení o ochranně osobních údajů 
Tento web je soukromý a provozovatelem je Václav Domin. 

Tento web je postavený na vlastním redakčním systému, jehož autorem je Václav Domin. 

Jaké informace web shromažďuje 
Tento web shromažďuje komentáře. Komentáře je možné vkládat na základě vlastní registrace na 

Facebooku. Ke každému komentáři je ukládána IP adresa, emailové adresa, identifikace na 

Facebooku a článek, ke kterému komentář patří. 

Data jsou uchována do dobu existence článku. Po smazání článku jsou odstraněny i komentáře. 

Druhou možností je smazání účtu na Facebooku osoby, která komentář vložila. 

Cookies 
Stránky využívají cookies. To jsou malé soubory uložené dočasně nebo trvale na vašem zařízení. O 

jejich ukládání se stará vás prohlížeč. 

- KMKPJBACFPDKICCEGKNODGHA – slouží k uložení historie a vyplnění formulářů.  

_ga – slouží k zjištění informací o vašem prohlížeči, IP adresu, místo (pokud je povoleno) a 

odkud jste na stránku přišli. Slouží pro získání dat Google analytics 

- _gat – slouží k zjištění informací o vašem prohlížeči, IP adresu, místo (pokud je povoleno) a 

odkud jste na stránku přišli. Slouží pro získání dat Google analytics 

- _git – slouží k zjištění informací o vašem prohlížeči, IP adresu, místo (pokud je povoleno) a 

odkud jste na stránku přišli. Slouží pro získání dat Google analytics 

- Static Facebook – slouží pro uložení historie procházení webu na facebook, pro 

zaznamenávání komentářů a zjištění příslušnosti ke komunitě na Facebooku. Ukládá IP 

adresu, polohu (pokud je povoleno) a a veřejné informace z vašeho profilu (pokud existuje a 

jste přihlášeni). 

Vložený obsah z dalších webů 
Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články 

atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník 

navštívil jiný web. 

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další 

sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování 

interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku. 

Jedná se zejména o příspěvky na sociálních sítích, které slouží jako citace. Zejména Facebook, Google 

a Youtube. 

Analytika 
Analytika slouží k zjištění toho, co čtete a co vás zajímá. Dále jí využívám k odhalování chyb a detekci 

bezpečnostních hrozeb. 

Na webech se používá externí Google Analytics. U Google Analytic se mažou osobní data jako je IP 

adresa, prohlížeč nastavené rozlišení apod. Po 14 měsících zůstávají pouze data souhrnná, tedy 

celková čísla jako je například kolik lidí si přečetlo jednotlivé články. 

Sdílení dat 
Vaše data s nikým nesdílím. Reklamu na stránkách nevyužívám. 



Zpracovatelé 
Zpracovatelé jsou fyzické nebo právnické osoby, která se starají o výše uvedená data. A to zejména 

společnost Google a Facebook. Tito zpracovatelé mají přístup k IP adrese, Internetový prohlížeč, 

rozlišení obrazovky, dobu načítání stránky, historii prohlížení (z jaké stránky jste na danou stránku 

přišli) a jestli máte povolené další technologie, jako Flash, Java. Tyto data se předávají do Google 

Analytics. 

Technika 
Weby jsou uloženy a provozovány u společnosti UNIPEX CZ s.r.o. 

Doba uchování informací 
- Komentáře a jejich data jsou uchovány po dobu existence článku nebo po dobu existence 

účtu, který je zadal, podle toho, co nastane dříve. 

- Analytická data jsou uchovávána pouze v souhrnné podobě po dobu 2 let. 

Vaše práva 
Pokud máte na webu ze skupiny účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení 

souboru s exportem osobních údajů, které o vás jsou uchovávány (komentáře). Můžete také požádat 

o odstranění veškerých osobních údajů. Obojí musí být provedeno ověřením pomocí emailu, který se 

ke komentářům anebo profilu váže. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z 

administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů. 

Vzhledem k náročnosti této operace to může trvat až 90 dní. Opakované žádosti o export dat budou 

zpoplatněny. 

Kontaktní údaje 
Oficiálním kontaktem je email vaclavd(at)gmail.com. Pouze přes tento email se budou řešit náležitě 

vaše žádosti a případné dotazy. Berte na vědomí, že web dělám jako koníček pro zábavu. Odpověď na 

email tak může trvat delší dobu. Pokusím se však odpověděl maximálně do 30 dní od doručení 

emailu. 

Závěr 
Web jsou postaven tak, aby pro jejich provoz bylo potřeba minimum osobních dat, popřípadě žádná. 

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů není smlouvou ale prohlášením. Může se kdykoliv podle 

potřeby změnit. Jakoukoliv změnou však nejsou nijak dotčena vaše práva. 


