Informace o zpracování osobních údajů a Zásady
používání souborů cookie
Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. - BENZINA, odštěpný závod, se sídlem na adrese
Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, IČO: 61672190, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3020 („Správce“) je v souladu s
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“).

Cookies
Pro správnou funkci internetových stránek je někdy nezbytné umístit malé datové
soubory, označované jako cookies, na Vaše zařízení (počítač nebo mobilní zařízení).
Soubory cookies pomáhají dále například při zjišťování, které stránky a funkce používají
návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku
Vašim požadavkům. Soubory cookies nám také pomáhají zjistit, které reklamy si
návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále
stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají
zájem.

Co jsou cookies?
Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač
nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Stránky si tak na
určitou dobu zapamatují Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli
např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference, takže tyto
údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Na našich
stránkách jsou také umístěny cookies třetích stran – OMD Czech („Zpracovatel“), IČO:
64948439, Lomnického 1705/9140 00 Praha 4 Česká republika.

Jaké typy cookies používáme?
Soubory cookie používané na těchto stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na
krátkodobé tzv. „session cookie“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem
zařízení pouze do té doby, než zavřete prohlížeč, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy
ve Vašem zařízení déle, příp. do jejich manuálního odstranění. Veškeré zpracovávané
cookies jsou tvz. anonymní, respektive cookies, které nenesou osobní údaj.
Kromě práce s anonymními cookies dokáže systém Google Analytics reportovat také IP
adresy. Samotná IP adresa není osobní údaj a GDPR a povinnosti související se
zpracováním osobních údajů se na ní nevztahuje. Nicméně při použití sofistikovaných
metod, které jsou k dispozici pouze státním orgánům na základě soudního příkazu
(policie, státní zastupitelství), může být IP adresa s konkrétní osobou spojena.

Jako bezpečnostní opatření pro případ úniku těchto dat IP adresy anonymizujeme pomocí
dodatečného nastavení Google Analytics. Anonymizace IP adres je v praxi zajištěna
vynulováním jejich posledních čísel.
Bližší informace k této metodě zde:
https://support.google.com/analytics/answer/2763052
Na našich stránkách využíváme následující soubory cookies:
Vydavatel / Název cookie

Typ a funkce

Trvanlivost

Google Analytics (cookie
třetí strany)

Tracking, Konverzní

0 až 24
měsíců

_ga, _gat, _gat_ a různé
varianty
ANONYMNÍ

Měří návštěvnost pomocí nástrojů Google
Analytics, umožňuje anonymní identifikaci
návštěvníka stránek a analýzu jeho
chování. Sbírá IP adresu, informace o
prohlížeči, o použitém operačním systému
a rozlišení obrazovky.

CookiePolicyAccepted

Soubor, který informuje o tom, zda
uživatel akceptoval politiku cookies

relace

Orlenpl_font_size

Soubor zodpovědný za velikost písma na
stránce

relace

CookiePolicyAccepted

Soubor, který informuje o tom, zda
uživatel akceptoval politiku cookies

relace

AcceptBondsInformation

Soubor, který informuje o tom, zda
uživatel akceptoval zprávu o cookies,
která byla zobrazena v horní části stránky

relace

RedirectToMobile

Soubor, který zodpovídá za přesměrování
na mobilní verzi stránky

relace

WBPRestrictedContentToken

Soubor, který zodpovídá za zobrazení
skrytého obsahu stránky

relace

__utma

Soubor, který zodpovídá za statistická
data

relace

__utmb

Soubor, který zodpovídá za statistická
data

relace

__utmc

Soubor, který zodpovídá za statistická
data

relace

__utmt

Soubor, který zodpovídá za statistická
data

relace

__utmz

Soubor, který zodpovídá za statistická
data

relace

Jak spravovat využívání cookies
Využívání cookies lze spravovat dle Vaší potřeby a v závislosti na nastavení Vašeho
internetového prohlížeče. Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již umístěny ve
Vašem počítači; většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies
na Váš počítač ukládány. Konkrétní informace a postup najdete na následujících
odkazech:
Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari O S X

| Opera | Safari iOS

Pokud však možnost zákazu ukládání cookies nebo jejich umisťování do počítače
využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé
návštěvě stránek. Zároveň je možné, že některé funkce nebo služby internetových
stránek budou tímto nastavením omezeny nebo zcela znemožněny.
Pokud navštěvujete naše internetové stránky přes mobilní zařízení, může být funkce
nastavení cookies ve webovém prohlížeči omezena nebo vyloučena.
Další informace o souborech cookies naleznete např. zde: www.aboutcookies.org
(v anglickém jazyce).

Opt-Out
Pro opt-out zpracování anonymních cookies kontaktujte prosím pověřence pro ochranu

osobních údajů, viz infomace níže.
jméno:
e-mailová adresa:
telefonní číslo:
poštovní adresa:

Stanislav Svoboda
Stanislav.Svoboda@unipetrol.cz
+420 736 507 921
UNIPETROL RPA, s.r.o. - BENZINA, odštěpný závod
Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4

