Zásady společnosti Trelleborg v oblasti souborů cookies
Tyto webové stránky jsou vlastněny a provozovány:
Trelleborg Bohemia, a.s., Akademika Bedrny 531/8a, Věkoše, Hradec Králové 500 03, Czech Republic,
Phone: +420 491 447 510
Informace o souborech cookies
Skupina Trelleborg („Trelleborg“ nebo „my“) používá soubory cookies na svých webových stránkách
ke zlepšování služeb, které vám poskytujeme. Některé ze souborů cookies, které využíváme, jsou
nezbytné k funkčnosti určitých služeb; jiné se používají ke shromažďování údajů o užití webových
stránek (statistiky) tak, aby byl tento web pro vás užitečnější a pohodlnější. Některé soubory cookies
jsou dočasné a zmizí poté, co zavřete webový prohlížeč; jiné jsou trvalé a zůstanou ve vašem počítači
po určitou dobu. Současně používáme některé lokální soubory cookies, které souvisejí s místními
kampaněmi a které zmizí po ukončení kampaně.
Naše užití souborů cookies vždy podléhá našemu obecnému oznámení o ochraně osobních údajů,
které také naleznete na tomto webu.
Co je soubor cookie?
Cookie je malý textový soubor, který webová stránka přenáší na váš pevný disk nebo do vašeho
webového prohlížeče ke sledování užití webu při použití počítače, chytrého telefonu nebo jiného
zařízení. Soubory cookies se využívají na mnoha webových stránkách k poskytování přístupu
návštěvníkům k různým funkcím. Informace v souboru cookie umožňuje sledovat, jakým způsobem
webové stránky využíváte, pamatuje si vaše preference a může přizpůsobovat obsah, aby byl
relevantnější vašim zájmům.
Nastavení souborů cookies na těchto webových stránkách:
Soubory cookies, které nevyžadují souhlas.
Soubory cookies, které jsou nezbytné, rovněž známé jako „zcela nezbytné“ cookies, umožňují funkce,
bez nichž byste nebyli schopni web využívat zamýšleným způsobem. Tyto soubory cookies jsou
využívány výlučně na tomto webu a jsou proto rovněž známy jako vlastní cookies. Ukládají se do vašeho
počítače pouze při vlastním procházení webových stránek. Příkladem, proč se zcela nezbytné cookies
používají je to, aby údaje zobrazované na obrazovce odpovídaly objemu dat, které vaše současné
internetové připojení dokáže zvládnout. Dalším příkladem toho, co soubory cookies dělají, je umožnění
přechodu z http na https při přechodu na jinou stránku tak, aby zůstalo zachováno zabezpečení
přenášených údajů. Soubor cookie tohoto typu se dále využívá k uchovávání vašeho rozhodnutí o použití
souborů cookies na našem webu. Tento typ souboru cookie lze například využívat k uložení údajů
o zvoleném jazyce. Tyto soubory cookies se neukládají na vašem pevném disku na dlouhou dobu a
zmizí okamžitě poté, co zavřete prohlížeč. Souhlas s použitím zcela nezbytných cookies není nutný.
Další typ vlastního souboru cookie ukládá soubor do vašeho počítače na dlouhou dobu pro účely
usnadnění činností jednotlivce, například při použití funkcionality, která vyžaduje přihlašovací jméno,
při registraci nebo objednávkách materiálu. Soubory cookies se používají k měření počtu prohlížení
stránek a návštěvníků pro interní a externí statistiky. Statistické údaje jsou anonymní a neobsahují
žádná jména, emailové adresy nebo jiné informace, které lze spojit s určitou fyzickou osobou.
Tento web využívá oba typy souborů cookies, aby vám usnadnil přístup k informacím na webu. Není-li
jinde uvedeno jinak (např. v našem oznámení o ochraně osobních údajů), soubory cookies se v
žádném případě nevyužívají pro účel shromažďování osobních údajů.

Vlastní soubory cookies, které vyžadují souhlas
Soubory cookies, které z přísně právního hlediska nejsou zcela nezbytné k užití tohoto webu, mohou
přesto plnit důležité funkce. Bez těchto souborů cookies, by funkce, které umožňují snadné použití
našich webových stránek, jako například předvyplněné formuláře, nebyly dostupné. Vaše nastavení, jako
například volba jazyka, by nebyla uložena, proto byste při každém novém přístupu byli vyzváni
k provedení nastavení.
Soubory cookies třetích osob, které vyžadují souhlas
Soubory cookies třetích osob využíváme ke shromažďování statistických údajů v souhrnné podobě v
rámci analytického nástroje, jako je například Google Analytics (bližší informace o Google Analytics
najdete v našem oznámení o ochraně osobních údajů). Soubory cookies, které používáme, jsou
trvalé i dočasné soubory cookies (cookies relace). Trvalé soubory cookies se ukládají do vašeho
počítače nebo mobilního zařízení maximálně na dobu šesti měsíců. Více o souborech cookies Google
Analytics zde.
Můžete kdykoliv zjistit, jaké soubory cookies aktuálně používáme
Abychom vám poskytli přehled o našich souborech cookies, uspořádali jsme je do následujících
kategorií:
Analytické/výkonnostní cookies. Tyto soubory cookies nám umožňují určit a spočítat počet
návštěvníků našeho webu a zjistit, jakým způsobem je návštěvníci při jejich užití procházení. To nám
pomáhá zlepšovat způsob fungování našich webových stránek, například zajištěním, aby naši
uživatelé snadno našli to, co hledají.
Funkční cookies. Tyto soubory cookies se používají k určení, zda se na náš web vracíte. To nám
umožňuje individualizovat náš obsah určený pro vás, jako je vaše oslovení a uložení vašich
preferencí. Umožňuje nám to rovněž podporu prostřednictvím živého chatu při vašem procházení
webu.
Cílené cookies. Tyto soubory cookies zaznamenávají vaši návštěvu na našem webu, stránky, které
jste navštívili a prokliknuté odkazy. Tyto informace budeme používat, aby náš web a na něm
zobrazená reklama byly více relevantní ve vztahu k vašim zájmům. Současně můžeme tyto údaje pro
tento účel sdílet se třetími osobami. Tyto soubory cookies nám umožňují sdílet a odesílat informace
na jiné weby.
Současně si můžete prohlížet jednotlivé soubory cookies, jejich účel a dobu, po jakou se na webech
skupiny Trelleborg na Trelleborg.com používají, kliknutím na tento odkaz. S tím, jak mohou být nové
soubory cookies průběžně doplňovány, může být nezbytné do těchto zásad v oblasti souborů cookies
znovu nahlédnout a seznámit se s jejich aktualizací.
Jakým způsobem předejdu umístění souboru cookie?
Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookies automaticky. Uložení souboru cookie do vašeho
počítače nebo zařízení můžete předejít nastavením svého prohlížeče tak, aby soubory cookie
nepřijímal. Některé prohlížeče mají zvláštní režim, který maže soubory cookies okamžitě po vaší
návštěvě. Internet explorer 8 nebo novější verze tuto funkci nazývá „in private- brows“; Google
Chrome verze 10 tuto funkci nazývá „Inkognito”, Firefox 3.5 ji nazývá „private mode“; Safari verze 10
ji nazývá „private surfing“ a Opera 10.5 ji nazývá „private tab“.

Pokyny, jak změnit nastavení souborů cookie, najdete ve svém prohlížeči v oblasti „nápovědy“.
Soubory cookies již uložené ve vašem počítači můžete kdykoliv smazat. Dále můžete vznést námitky
vůči shromažďování a předávání osobních údajů nebo předejít užití vašich údajů deaktivací javascriptu ve vašem prohlížeči nebo instalací nástroje, který tomuto použití brání. Pokud si nepřejete,
abychom shromažďovali a analyzovaly údaje o vaší návštěvě prostřednictvím použití souborů
cookies, můžete vůči této skutečnosti kdykoliv v budoucnosti vznést námitku (Opt-Out).
Opt-out-cookie ve vašem internetovém prohlížeči je nezbytná k technické implementaci námitky.
Tento soubor cookie slouží pouze účelu přiřazení vaší námitky. Uvědomte si, že opt-out cookie je
platná pouze v internetovém prohlížeči, v němž je umístěna. To znamená, že pokud soubory cookies
vymažete nebo budete používat jiný internetový prohlížeč, budete muset odvolat souhlas s použitím
souborů cookies opětovně. Pokud se rozhodnete obecně soubory cookies nepřijímat, můžete i tak
navštěvovat a používat naše webové stránky, nemůžeme vám však zaručit jejich optimální
procházení. Současně nemusí být některý obsah dostupný a užití může být omezené.
Změny v zásadách v oblasti souborů cookies
Tyto zásady můžeme průběžně aktualizovat. Na základě změn v technologiích, legislativě a na
základě pokynů orgánů státní správy můžeme být nuceni vás informovat o prováděných činnostech,
jimiž mohou být dotčena vaše práva na ochranu soukromí. Průběžně nahlížejte do těchto stránek,
abyste se seznámili s jakýmikoliv změnami.

