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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

PROSTŘEDNICTVÍM SOUBORŮ COOKIES 

Tyto internetové stránky - www.ataralgin.cz (dále jen „Internetové stránky“) – jsou provozovány společností 

Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o., IČ: 047 27 339, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 

Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252762 

(dále jen „Glenmark“ nebo „my“). Tímto dokumentem Vám sdělujeme, jak můžeme prostřednictvím webových 

technologií zpracovávat Vaše osobní údaje – cookies – při užívání Internetových stránek. 

1. Co jsou soubory cookies? 

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které Internetové stránky mohou odeslat do Vašeho prohlížeče. 

Cookies umožňují Internetové stránce zaznamenat a ukládat Vaše preference a nastavení, sledovat Vaši aktivitu 

či cílit na Vás naší komunikací. Při následující návštěvě těchto stránek tak nemusíte opakovaně tyto preference 

nastavovat a procházení Internetových stránek pro Vás bude snazší a příjemnější. Soubory cookies obecně 

umožňují lepší využití Internetových stránek a přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám a zvyšují uživatelskou 

přívětivost při opakované návštěvě Internetových stránek. 

2. Druhy souborů cookies 

- Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení 

těchto Internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují 

a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče 

se všechny tyto soubory vymažou. 

- Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naše Internetové 

stránky. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše Internetové stránky Vašim 

potřebám. 

V rámci nastavení Vašeho prohlížeče můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat 

jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.  

3. Kategorie cookies a účel zpracování 

- Nutné (základní) cookies - Zajištění funkčnosti Internetových stránek: Vaše osobní údaje nám pomáhají, aby 

využívání Internetových stránek umožnilo základní funkce jako např. přístup k zabezpečeným sekcím 

Internetových stránek, navigace sekcí Internetových stránek, rychlé načtení obsahu sekcí Internetových 

stránek či ověření uživatele. Bez zpracování těchto údajů, které jsou pro tento účel nezbytné, nemohou 

Internetové stránky správně fungovat. 

- Preferenční cookies - Uložení preferencí uživatele po dobu relace: Vaše osobní údaje jsou využity za účelem 

zvýšení uživatelského komfortu tím, že si Internetové stránky uloží informace o Vašem základním nastavení 

jako například volba jazyka, rozlišení obrazovky a další. 

- Statistické cookies  - Statistika a analýza chování uživatele: Vaše osobní údaje jsou využity pro vytváření 

statistik, sledování a analýzu chování uživatele na Internetových stránkách. Na jejich základě mohou být 

vytvářeny anonymizované reporty. 

- Marketingové cookies - Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi: Vaše osobní údaje 

jsou použity pro informování o službách společnosti Glenmark a jiných subjektů, odebíraní novinek, akcích 

atd. Některé osobní údaje mohou být použity i pro cílení výše uvedených sdělení. Vaše osobní údaje jsou 

v nezbytném rozsahu dále použity pro zajištění provázanosti Internetových stránek se sociálními sítěmi 

a možnost sdílení obsahu jejich prostřednictvím. 

4. Na základě čeho cookies zpracováváme? 

Nutná cookies jsou nezbytná pro fungování Internetových stránek a zpracovávají se na základě oprávněného 

zájmu vždy, i bez souhlasu uživatele. Pro zpracování ostatních cookies, mezi které spadají preferenční cookies, 

statistická cookies a marketingová cookies je nutný předem udělený souhlas uživatele s rozsahem a účelem 

konkrétního zpracování. Bez udělení souhlasu uživatele není možné tyto cookies zpracovávat. 

Souhlas se zpracováním ostatních cookies je možné udělit v rámci nastavení v cookies liště a na odkazu Nastavení 

cookies. 
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5. Jaké cookies využíváme? 

Název Doba uložení Poskytovatel Kategorie a informace 

CONSENT 2 roky Youtube Nutné funkční cookie. 

CONSENT 2 roky Google Nutné funkční cookie. 

VISITOR_INFO1_LIVE 179 dní Youtube 
Marketingová data k odhadnutí 

pohybu uživatele na webu s videem. 

YSC Interakce se stránkou Youtube 
Marketingová data ke statistikám 

shlédnutých videí. 

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY

_KEY 
Trvale Youtube 

Marketingová data ke statistikám 

shlédnutých videí. 

yt-remote-cast-available Interakce se stránkou Youtube 
Marketingová data shromažďující 

preference. 

yt-remote-cast-installed Interakce se stránkou Youtube 
Marketingová data shromažďující 

preference. 

yt-remote-connected-devices Trvale Youtube 
Marketingová data shromažďující 

preference. 

yt-remote-device-id Trvale Youtube 
Marketingová data shromažďující 

preference. 

yt-remote-fast-check-period Interakce se stránkou Youtube 
Marketingová data shromažďující 

preference. 

yt-remote-session-app Interakce se stránkou Youtube 
Marketingová data shromažďující 

preference. 

yt-remote-session-name Interakce se stránkou Youtube 
Marketingová data shromažďující 

preference. 

acceptCLC 1 rok Ataralgin.cz Nutné funkční cookie. 

acceptMarketingC 1 rok Ataralgin.cz Nutné funkční cookie. 

acceptStatisticC 1 rok Ataralgin.cz Nutné funkční cookie. 

6. Kdo zpracovává soubory cookies? 

Údaje, které díky souborům cookies získáme, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména 

provozovatelům služeb a platforem Adform, Google, Doubleclick nebo Seznam. 

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména: 

(a) prostřednictvím služby Google AdWords, Google Analytics a Google Marketing Platform 

(doubleclick.net), provozovanou společností Google Inc. – více zde; 

(b) prostřednictvím služby Adform – více zde; 

(c) prostřednictvím služby Youtube, provozované společností Google Inc.- více zde; 

Výše uvedené společnosti dále se soubory cookies nakládají v souladu s právními předpisy na ochranu osobních 

údajů, ujednáními smlouvy o zpracování osobních údajů a některými jejich smluvními podmínkami. 

 

7. Jak můžete nastavit cookies? 

Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících odkazech: 

(a) Chrome 

(b) Firefox 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/website-cookie-policy/
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
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(c) Internet Explorer 

(d) Opera 

(e) Microsoft Edge 

 

8. Více informací 

Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů naleznete zde. 

Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o. 

https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security
https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
https://docs.microsoft.com/cs-cz/mem/configmgr/compliance/deploy-use/browser-profiles
https://ataralgin.cz/assets/zasady-zpracovani-osobnich-udaju_Ataralgin_Glenmark-Pharmaceutical.pdf

