
PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ TZV. COOKIES 

Tyto webové stránky provozují naše společnosti  

− Bohemia Trade Agency s.r.o., IČO: 28244109, se sídlem Vítkova 262/4, Karlín, 186 00 Praha 8,  

− BTA alfa s.r.o., IČO: 24809713, se sídlem Vítkova 262/4, Karlín, 186 00 Praha 8 a  

− BTA Accounting Services s.r.o., IČO: 05184321, se sídlem Vítkova 262/4, Karlín, 186 00 Praha 8. 

Při používání našich webových stránek používají naše společnosti tyto cookies, popř. související programy: 

− Google Analytics – jedná se o cookies soubor užívaný na základě smluvního vztahu se společností 
Google (bližší informace zde). Shromažďování a používání měřicího kódu Google Analytics nám 
dovoluje provádět analýzu návštěvnosti a webového provozu stránek a umožňuje nám zachytit 
informace o návštěvách naší webové stránky. Tyto informace jsou anonymní a naše společnosti tyto 
informace používáme pouze interně - pro zlepšení obsahu našich stránek pro návštěvníky dle 
preferencí a obliby navštívených částí našich webových stránek. Tento soubor cookies je 
shromažďován po dobu 14 měsíců od návštěvy naší webové stránky. K užívání tohoto cookies je 
vyžadován Váš předchozí dobrovolný souhlas. Tento souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat (viz 
níže). Jestliže odmítnete dát souhlas s užíváním tohoto cookies, nebudou naše společnosti data o 
návštěvě našich webových stránek dále shromažďovat. 
 
Od užívání těchto cookies (Google Analytics) se můžete odhlásit kliknutím na tlačítko odhlásit v patičce 
webových stránek. 
 

− funkční cookies, které slouží k uložení Vašeho souhlasu k užívání souboru cookies Google Analytics. 
Tyto cookies jsou vždy zapnuté a jsou podstatné pro uchování Vašeho souhlasu, když bez něho by 
nebylo možné zpětně prokázat oprávněnost sbírání dat přes soubor cookies Google Analytics. Tento 
soubor cookies tak užíváme pro ochranu našich oprávněných zájmů, abychom prokázali oprávněnost  
užívání souboru cookies Google Analytics. Tento soubor cookies je shromažďován po dobu 14 měsíců 
od návštěvy naší webové stránky (shodně jako u souboru cookies Google Analytics). K využívání 
tohoto cookies proto není nutný Váš souhlas. Toto cookies je užíváno jen v případě, že odsouhlasíte 
užívání souboru cookies Google Analytics. 

Pro úplný a aktuální přehled o každém přístupu třetích stran k Vašemu webovému prohlížeči doporučujeme 
nainstalovat webový prohlížeč disponující zásuvným modulem pro tento účel.   

K souborům cookies mají přístup naše společnosti a správce těchto našich webových stránek. 

Veškeré subjekty, kterým mohou být soubory cookies zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí 
a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.  

Informace získané ze souborů cookies nikomu dalšímu nepředáváme.  

Ke zpracování souborů cookies dochází prostřednictvím výpočetní techniky za dodržení všech bezpečnostních 
zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijaly naše společnosti technickoorganizační 
opatření k zajištění jejich ochrany, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k 
jinému zneužití. 

Jelikož mohou být soubory cookies podle platné právní úpravy považovány za osobní údaje, poučujeme Vás 
tímto, že máte: 
 

− právo na přístup k osobním údajům (máte právo získat od našich společností potvrzení, zda osobní 
údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=cs


k těmto osobním údajům a k informacím o jejich zpracování; Vaši žádost ve většině případů vyřídíme 
bezplatně),  

− právo na opravu osobních údajů (kdybychom zpracovávali Vaše nepřesné nebo neúplné osobní údaje),  

− právo na výmaz osobních údajů (když je např. již nepotřebujeme dále zpracovávat),  

− právo na omezení zpracování osobních údajů (např. popíráte přesnost osobních údajů, než se 
dohodneme, jaké údaje jsou správné, nebo Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené 
účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků), 

− právo na přenositelnost osobních údajů (ve vztahu k souborům cookies nelze toto právo využít),  

− právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (toto právo můžete využít pouze k funkčnímu 
cookies) a  

− právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí 
na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (více na www.uoou.cz), zejména domníváte-li se, že jsou 
Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 

 
Berte na vědomí, že shora uvedená práva ve vztahu ke zpracování souborů cookies jsou velmi omezená 
z důvodu technického užití těchto souborů. 

V případě jakékoliv Vaší žádosti týkající se zpracování souborů cookies kontaktujte naše společnosti na 
kterémkoliv níže uvedeném kontaktu: 

Písemně na adrese: Vítkova 262/4, Karlín, 186 00 Praha 8 

Elektronicky na e-mailové adrese: info@btagency.cz 

Telefonicky na telefonním čísle: + 420 252 548 083 

 


