PRIVACY POLICY / ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
of company / společnosti Sobriety s.r.o.
ID / IČO 26271061
Registered office/ sídlem Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim, Czech Republic
Dear Madams and Sirs,

Vážení,

We would like to hereby inform you of the principles and procedures in
the processing of personal data, being conducted in accordance with the
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the
Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with
regard to the processing of personal data and on the free movement
of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter the
“GDPR”).

dovolujeme si Vás informovat o zásadách a postupech při zpracování
osobních údajů, které probíhá v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Sobriety may revise and update these Personal Data Protection Rules in
case of need. Current version of the Personal Data Protection Rules will
be available on the website www.sobriety.cz and in the registered office
of Sobriety. In case a significant change is made in the way in which
personal data are handled, the Sobriety will inform about it on the
website www.sobriety.cz.

Zásady zpracování osobních údajů bude Sobriety v případě potřeby
aktualizovat. Aktuální verze Zásad zpracování osobních údajů bude
vždy dostupná na webové stránce www.sobriety.cz a v sídle
společnosti Sobriety. V případě podstatné změny ve způsobech
nakládání s osobními údaji v těchto Zásadách zpracování osobních
údajů, informuje Sobriety o těchto změnách na webové stránce
www.sobriety.cz.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
BASIC INFORMATION REGARDING PERSONAL DATA PROCESSING
Controller’s identification and contact information: Sobriety s.r.o.,
identification number 262 71 061, with registered office at Blanenská
1288/27, 664 34 Kuřim, Czech Republic, a company registered in the
Commercial Register with the Regional Court in Brno, section C, rider
41093 (hereinafter also referred to as the „Sobriety“), contact email:
info@sobriety.cz, tel.: +420 541 231 696.
Data protection officer: Sobriety has not appointed a data protection
officer, because Sobriety is not an obligated person within the meaning
of Art. 37 of the GDPR.
Transfer of personal data to a third country or international
organization: Sobriety does not transfer personal data into third
countries nor to international organisations within the meaning of
Art. 44 and following of the GDPR.
Automated individual decision-making: Sobriety does not conduct
automated individual decision-making or profiling within the meaning of
Art. 22 of the GDPR.
Information on the nature of the provision of data: If personal data are
being processed for the purpose of the fulfilment of an agreement or
the fulfilment of legal obligations, the provision of data is a statutory
requirement. If personal data are being processed on the basis of the
consent of the data subject, the provision of data is a contractual
requirement.

Identifikační a kontaktní údaje správce: Sobriety s.r.o.,
IČO 262 71 061, se sídlem Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim, Česká
republika, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Brně, oddíl C, vložka 41093 (dále též „Sobriety“), kontaktní email: info@sobriety.cz, tel.: +420 541 231 696.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Sobriety nejmenovalo
pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť není povinnou osobou
dle čl. 37 GDPR.
Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace:
Sobriety nepředává osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním
organizacím ve smyslu čl. 44 a násl. GDPR.
Automatizované individuální rozhodování: Sobriety neprovádí při
zpracování osobních údajů automatizované individuální rozhodování
ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.
Informace o povaze poskytnutí údajů: Jsou-li osobní údaje
zpracovávány za účelem plnění právních povinností, je poskytnutí
údajů zákonným požadavkem. Jsou-li osobní údaje zpracovávány na
základě souhlasu subjektu údajů, je poskytnutí údajů smluvním
požadavkem.
Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je nezávislý orgán veřejné moci
příslušný k ochraně osobních údajů v daném státě. Dozorovým
úřadem v místě sídla Sobriety je Úřad pro ochranu osobních údajů se
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Supervisory authority: The supervisory authority is an independent
public authority entitled to personal data protection in the state. The
supervisory authority for Sobriety is the Office for Personal Data
Protection with registered office at Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
email: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.

sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz,
tel.: +420 234 665 125.

ADDITIONAL
PROCESSING

Účel a rozsah zpracování: Za účelem plnění smlouvy nebo plnění
právních povinností Sobriety zpracovává zejména: jméno, příjmení,
název, datum narození, identifikační číslo, bydliště/místo podnikání,
telefon, e-mail.

INFORMATION

REGARDING

PERSONAL

DATA

Purpose and scope of processing: For the purpose of fulfilling an
agreement or fulfilling legal obligations, Sobriety processes particularly:
name, surname, business name, date of birth, identification number,
residence/registered address, telephone, email.
Sobriety also processes data from subjects through their visit to the
website www.sobriety.cz. It is particularly IP address of a user.
If Sobriety intends to process other personal data than as stated in this
article, or for other purposes, it can do so only on the basis of a validly
granted consent to the processing of personal data. Consent to the
processing of personal data is granted by the data subject in a separate
document.
Processing of Sobriety employees’ personal data is governed by an
internal regulation.
Duration of data processing: The personal data of data are processed by
Sobriety for the duration of the contractual relationship and
subsequently for a maximum period of 5 years from the termination of
the contractual relationship. Personal data being processed in order to
fulfil obligations arising from special legal regulations are processed by
Sobriety for the duration of time as set out in such legal regulations. If it
is necessary to use the personal data for the protection of the Sobriety’
legitimate interests, Sobriety processes these for the duration of time
necessary in order to exercise such rights.
Sources of personal data: Sobriety obtains personal data directly from
data subjects within the scope of negotiations regarding the execution
of the Agreement. Sobriety always informs data subjects as to which of
the personal they must provide for the purposes of the performance of
the Agreement.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Sobriety dále zpracovává údaje, které získá od subjektů údajů, kteří
navštíví webovou stránku www.sobriety.cz. Jedná se zejm. IP adresu
uživatele.
V případě, že má Sobriety v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj, než
je uvedený v tomto článku, případně pro jiné účely, může tak činit na
základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje subjekt údajů na
samostatné listině.
Zpracování osobních údajů
vnitropodnikovým předpisem.

zaměstnanců

Sobriety

upravuje

Doba zpracovávání údajů: Osobní údaje subjektů údajů zpracovává
Sobriety po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu
maximálně 5 let od jeho ukončení. Osobní údaje zpracovávané pro
plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů,
Sobriety zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.
V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu oprávněných
zájmů Sobriety, zpracovává Sobriety osobní údaje po dobu nezbytnou
k uplatnění těchto práv.
Zdroje osobních údajů: Sobriety získává osobní údaje přímo od
subjektů údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy. Sobriety vždy
informuje subjekty údajů, které z osobních údajů musí pro účely plnění
smlouvy poskytnout.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Sobriety nepředává osobní údaje žádným jiným správcům.

RECIPIENTS OF PERSONAL DATA
Sobriety does not transfer personal data to any other controllers.
Processors of personal data are:
The area of
cooperation

Zpracovateli osobních údajů jsou:
Oblast
spoluprác
e

Identifikace zpracovatele

E-mail
hosting

INTERNET CZ, a.s., IČO 260 43 319, se sídlem č.p. 2,
384 03 Ktiš, Česká republika

E-mail hosting

INTERNET CZ, a.s., identification number 260 43 319,
with registered office at č.p. 2, 384 03 Ktiš, Czech
Republic

E-mail
hosting

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow
Street, Dublin 4, Irsko

E-mail hosting

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow

Hosting
webových

INTERNET CZ, a.s., IČO 260 43 319, se sídlem č.p. 2,
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Street, Dublin 4, Irsko

stránek

384 03 Ktiš, Česká republika

Website
hosting

INTERNET CZ, a.s., identification number 260 43 319,
with registered office at č.p. 2, 384 03 Ktiš, Czech
Republic

Správa
serveru

CALYX, spol. s.r.o., IČO 255 61 014, se sídlem
Maříkova 2089/3, Řečkovice, 621 00 Brno, Česká
republika

Server
administration

CALYX, spol. s.r.o., identification number 255 61 014,
with registered office at Maříkova 2089/3,
Řečkovice, 621 00 Brno, Czech Republic

Processing of personal data may be conducted for Sobriety by
processors exclusively on the basis of a personal data processing
agreement, i.e. with guarantees of the organizational and technical
security of such data with a definition of the purpose of processing,
whereby processors cannot use the data for other purposes.
Personal data processed in order to fulfil an obligation set out in a
special law may Sobriety disclose to government authorities to other
entities within the scope as set out in a special law.

TECHNICAL SECURITY OF DATA
For the purpose of the security of personal data against their
unauthorized or accidental disclosure, Sobriety applies reasonable and
appropriate technical and organizational measures that are
continuously updated. Technical measures consisting in the application
of technologies preventing unauthorized access by third parties to
personal data. Organizational measures are a set of rules of behaviour
for Sobriety’ employees and are a part of the Sobriety’ internal rules.
These rules are considered to be confidential on grounds of security.
If Sobriety’ servers are located in a data centre operated by a third
party, Sobriety takes care to ensure that the technical and
organizational measures are implemented by the third party. Sobriety
proclaims, that all data are located only on servers within the European
Union or in countries ensuring personal data protection in a manner
equivalent to the protection ensured by the legal regulations of the
Czech Republic.

Zpracování osobních údajů mohou pro Sobriety provádět zpracovatelé
výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn.
s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat
a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít
údaje k jiným účelům.
Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze
zvláštních právních předpisů předává Sobriety orgánům státní správy
či jiným příslušným úřadům pouze v případech uložených zákonem.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ DAT
Za účelem zabezpečení osobních údajů proti jejich neoprávněnému
nebo nahodilému zpřístupnění aplikuje Sobriety přiměřená a vhodná
technická a organizační opatření, která jsou průběžně aktualizována.
Technická opatření spočívají v nasazení technologií bránících
neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům. Organizační
opatření jsou sadou pravidel chování zaměstnanců Sobriety a jsou
součástí vnitřních předpisů Sobriety. Tyto předpisy se
z bezpečnostních důvodů považují za důvěrné.
V případě umístění serverů Sobriety v datovém centru, které je
provozováno třetí osobou, dbá Sobriety na to, aby byla technická
a organizační opatření zavedena i u této třetí osoby. Sobriety
prohlašuje, že umisťuje veškerá data pouze na serverech umístěných v
Evropské unii nebo v zemích, zajišťujících ochranu osobních údajů
způsobem rovnocenným s ochranou zajišťovanou právními předpisy
České republiky.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Subjekt údajů má:
a)

RIGHTS OF DATA SUBJECTS
The data subject has:
a)

the right to access to personal data: The data subject has the right
to obtain a confirmation from Sobriety as to whether personal
data pertaining to the data subject are or are not being processed,
and if so, the data subject has the right to obtain access to such
personal data and to the following information: a) the purpose of
processing; b) the category of affected personal data; c) the
recipients to which personal data have been or will be disclosed;
d) the planned time period for which personal data will be stored;
e) the existence of the right to require the correction or erasure of

právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo
získat od Sobriety potvrzení, zda osobní údaje, které se ho
týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má
právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím
informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených
osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo
budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou
osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od Sobriety
opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich
zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f)
právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné
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personal data from the controller or a restriction of the processing
thereof, or to raise an objection to such processing; f) the right to
lodge a complaint with supervisory authority; g) all available
information on the source of the personal data, if they are not
obtained from the data subject; h) the fact that automated
decision-making is occurring, including profiling. The data subject
also has the right to obtain a copy of the personal data being
processed.
b)

the right to the correction of personal data: The data subject has
the right to the correction of inaccurate personal data pertaining
to the data subject or to the supplementation of incomplete
personal data without undue delay by Sobriety.

c)

the right to the erasure of personal data The data subject has the
right to erasure of the data subject’s personal data pertaining to
him/her by Sobriety without undue delay, in the event that: a) the
personal data are no longer necessary for the purposes for which
they were collected or otherwise processed; b) the data subject
withdraws the consent on the basis of which the data were
processed, and there is no other legal reason for processing; c) the
data subject raises objections to processing and there are no
overriding legitimate reasons for processing; d) the personal data
were processed unlawfully; e) the personal data must be erased in
order to fulfil a legal obligation set out within the law of the Union
or of the Czech Republic; f) the personal data were collected in
connection with an offer of information society services. The right
to erasure shall not apply if the processing is necessary in order to
fulfil legal obligations, for the establishment, exercise or defense
of legal claims, and in other cases as set out within the GDPR.

d)

e)

the right to the restriction of processing: The data subject has the
right to the restriction of processing personal data by Sobriety in
any of the following cases: a) the data subject contests the
accuracy of the personal data, for the time necessary for Sobriety
to verify the accuracy of the personal data; b) processing is
unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal
data and, instead, requests a restriction of their use; c) Sobriety no
longer needs the personal data for the purposes of processing, but
the data subject requires them for the establishment, exercise or
defense of legal claims; d) the data subject has raised an objection
to processing, until it is verified whether Sobriety’s legitimate
reasons override the legitimate reasons of the data subject.
the right to object to processing: The data subject has, on grounds
pertaining to the data subject’s specific situation, the right to raise
an objection at any time to the processing of personal data
pertaining to him/her and which Sobriety is processing on grounds
of its legitimate interest. In such a case, Sobriety does not process
the personal data further, unless it proves serious legitimate
reasons for processing that override the interests or rights and
freedoms of the data subject, or for the establishment, exercise or

informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od
subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému
rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má zároveň
právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů.
b)

právo na opravu osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to,
aby Sobriety bez zbytečného odkladu opravilo nepřesné osobní
údaje, které se ho týkají, příp. doplnil neúplné osobní údaje.

c)

právo na výmaz osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to,
aby Sobriety bez zbytečného odkladu vymazalo osobní údaje,
které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou
potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě
byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro
zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje
musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené
v právu EU nebo České republiky; f) osobní údaje byly
shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační
společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování
nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon
nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech
stanovených v GDPR.

d)

právo na omezení zpracování: Subjekt údajů má právo na to,
aby Sobriety omezilo zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu
potřebnou k tomu, aby Sobriety mohlo přesnost osobních údajů
ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá
výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich
použití; c) Sobriety již osobní údaje nepotřebuje pro účely
zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti
zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody
Sobriety převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

e)

právo vznést námitku proti zpracování: Subjekt údajů má
z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli
vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej
týkají a které Sobriety zpracovává z důvodu jeho oprávněného
zájmu. Sobriety v takovém případě osobní údaje dále
nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro
zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami
subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních
nároků.

f)

právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat
osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Sobriety, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu
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defense of legal claims.
f)

g)

h)

i)

j)

the right to data portability: The data subject has the right to
obtain personal data pertaining to him/her that the data subject
has provided to Sobriety, in a structured, commonly used and
machine-readable format, and the right to transfer such data to
another controller, without Sobriety preventing it, in the event
that: a) processing is based upon consent and b) processing is
being conducted by automated means. When exercising his/her
right to data portability, the data subject has the right for personal
data to be transferred directly by one controller to another
controller, if this is technically feasible.
the right to information regarding the correction or erasure of
personal data or a restriction of processing: Sobriety is obligated
to notify individual recipients to whom personal data have been
disclosed of all corrections or erasures of personal data or
restrictions on processing, with the exception of cases where this
is found to be impossible or it requires a disproportionate effort. If
the data subject requests it, Sobriety informs the data subject of
such recipients.
the right to lodge a complaint with a supervisory authority: If the
data subject believes that Sobriety is not processing his/her
personal data in a lawful manner, the data subject has the right to
lodge a complaint with a supervisory authority. The data subject
may lodge the complaint especially in the Member state of his or
her habitual residence, place of work or place of the alleged
infringement.
the right to be informed in the event of a breach of personal data
security: If it is likely that a certain case of personal data security
breach will result in a high risk to the rights and freedoms of
natural persons, Sobriety shall notify the data subject of such
breach without undue delay.
the right to withdraw consent to the processing of personal data:
If Sobriety processes any personal data on the basis of consent,
the data subject has the right to withdraw its consent to the
processing of personal data at any time in writing, by sending a
non-consent to the processing of personal data to the email
address info@sobriety.cz.

Sobriety shall comply with the request of data subject according to a) –
g) within one (1) month at the latest and where necessary within three
(3) months from the date of receipt of the proper request. In the event
of misuse of this right, in particular where requests from a data subject
are manifestly unfounded or excessive, Sobriety may to charge a fee of
CZK 1,000 (one thousand Czech Crowns) or to refuse to act on the
request.

Sobriety bránilo, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na
souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu
svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na
to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem
správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
g)

právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních
údajů nebo omezení zpracování: Sobriety je povinno oznamovat
jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny,
veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení
zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné
nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů
požaduje, Sobriety informuje subjekt údajů o těchto příjemcích.

h)

právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se subjekt
údajů domnívá, že Sobriety nezpracovává jeho osobní údaje
zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového
úřadu, zejména ve státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu
zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení pravidel
zpracování osobních údajů.

i)

právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních
údajů: Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení
zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko
pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Sobriety toto
porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

j)

právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů:
V případě, že Sobriety zpracovává některý z osobních údajů na
základě souhlasu, má subjekt údajů právo svůj souhlas se
zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to
zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na emailovou adresu info@sobriety.cz.

Sobriety vyhoví žádosti subjektu údajů podle písm. a. – g. nejpozději
do jednoho (1) měsíce, v odůvodněných případech nejpozději do tří
(3) měsíců od doručení řádné žádosti. V případě zneužití tohoto
práva, zejména jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně
nedůvodné nebo nepřiměřené, je Sobriety oprávněno účtovat
poplatek ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), nebo
odmítnout žádosti vyhovět.

SOUBORY COOKIES
Sobriety používá soubory cookies, které identifikují uživatele webové
stránky www.sobriety.cz a nahrávají jeho uživatelské aktivity. Text
v souboru cookies je tvořen řadou čísel a písmen, které jednoznačně
identifikují počítač uživatele, neposkytují však žádné konkrétní osobní
údaje o uživateli.
Webová stránka www.sobriety.cz automaticky identifikuje IP adresu
uživatele. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači uživatele
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COOKIE FILES
Sobriety uses cookie files, that identify the user of the website
www.sobriety.cz and record the user’s activities. The text of a cookie file
consists of a series of numbers and letters that uniquely identify the
user’s computer, but do not provide any specific personal data
regarding the user.

po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány
v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování
údajů.
Účel užívání cookies: Sobriety používá soubory cookies a podobné
technologie k několika účelům:


The website www.sobriety.cz automatically identifies the user’s IP
address. The IP address is the number automatically assigned to the
user’s computer upon connecting to the internet. All such information is
recorded in the activity file by the server, which enables the subsequent
processing of data.

Krátkodobé cookies, které jsou nutné pro fungování webu.
Odstraní se zavřením prohlížeče, nebo dokončením operace
na webu.



Purpose of using cookie files: Sobriety uses cookie files and similar
technologies for several purposes, which include:

Dlouhodobé cookies, které si pamatují nastavení zadané
uživatelem, jako je například souhlas s používáním
analytických
cookies.
Lze
odstranit
nastavením
v internetovém prohlížeči.



Analytické cookies, které jsou nutné pro Google Analytics.
Jsou trvalé a lze je odstranit nastavením internetového
prohlížeče. Používají se pouze v případě, že k nim uživatel
dal souhlas.



Short-term cookies, that are necessary for the function of the
website. These cookies are removed once the browser is
closed or an operation on the website is completed.



Long-term cookies, that remember user-defined settings, such
as consent to the use of analytical cookies. These cookies can
be removed in browser settings.



Analytical cookies, that are necessary for Google Analytics.
These cookies are permanent, can be removed in browser
settings and are used only if a consent is given by website’s
user.

Third party cookie files may also be located on the website
www.sobriety.cz For example, this may be so because Sobriety has
authorized a third party to, for example, conduct a site analysis.
Sobriety utilizes the following service providers:


Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin
4, Irsko.

Cookie setting: The majority of web browsers accept cookie files
automatically. However, they provide controls that enable them to be
blocked or removed. Users of the website www.sobriety.cz are thus
entitled to set their browser in such a way so that the use of cookie files
on their computer is prevented. Instructions for blocking or removing
cookie files in browsers may usually be found in the user documentation
of individual browsers.

Na webové stránce www.sobriety.cz mohou být také umístěny
soubory cookies třetích stran. Může se tak jednat například proto, že
Sobriety pověřil třetí stranu např. analýzou stránek.
Sobriety využívá následující poskytovatele služeb:


Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Irsko.

Nastavení cookies: Většina webových prohlížečů přijímá soubory
cookies automaticky. Poskytují však ovládací prvky, které umožňují
jejich blokování nebo odstranění. Uživatelé webové stránky
www.sobriety.cz jsou tak oprávněni nastavit svůj prohlížeč tak, aby
bylo používání cookies na jejich počítači zabráněno. Pokyny
k blokování nebo odstraňování souborů cookies v prohlížečích lze
zpravidla nalézt v dokumentaci nápovědy jednotlivých prohlížečů.
--Revision 2019-01-22--

--Revision 2019-01-22--
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