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1. Úvod 

Tyto zásady obsahují informace o používání souborů cookie společností Bridgestone Europe 

NV/SA (Kleine Kloosterstraat 10, 1932, Zaventem, Belgie, číslo společnosti (Brusel) 0441192820) 

a jejími přidruženými společnostmi (dále jako „Bridgestone“, „my“ a  všechny tvary zájmen „náš“ 

a „nás“) v souvislosti s vaším používáním webových stránek společnosti Bridgestone (dále jako 

„webová stránka“).   

Soubory cookie (které zahrnují také obdobné technologie, jako jsou například pixely nebo 

webové majáky) jsou malé textové soubory, které my a naši reklamní partneři instalujeme do 

vašich zařízení připojených k internetu a které naší webové stránce umožňují rozpoznat vás 

a vaše zařízení, když naši webovou stránku později navštívíte. Soubory cookie používáme 

k účelům popsaným v Části 2. 

 

2. Proč soubory cookie používáme? 

Společnost Bridgestone využívá soubory cookie k různým účelům.  

Soubory cookie uchováváme na vašich zařízeních například za účelem zlepšení fungování naší 

webové stránky. Soubory cookie vám mohou pomoci při procházení naší webové stránky 

(například tím, že si zapamatují váš preferovaný jazyk a stránky, které jste dříve navštívili) nebo 

mohou být nezbytné ke správnému fungování vámi požadovaných služeb (např. když si 

zapamatují položky, které jste vložili do košíku).  

Určité soubory cookie nám navíc poskytují statistické informace o používání naší webové stránky, 

jež nám pomohou v agregované formě poznat chování a preference návštěvníků. Soubory 

cookie můžeme například využít k získání přehledu o tom, jak návštěvníci naši webovou stránku 

používají, a jejich pomocí analyzovat, co funguje a co nikoli. Tyto informace nám následně 

umožňují naši webovou stránku zlepšovat a měřit efektivitu naší komunikace. 

Soubory cookie mohou sloužit rovněž ke sledování vašeho specifického zájmu o produkty 

a služby, abychom vám mohli nabízet cílenou reklamu, když navštěvujete webové stránky třetích 

stran nebo sociální sítě. 

Soubory cookie mohou také usnadnit používání některých aplikací třetích stran, například moduly 

plug-in sociálních médií. Moduly plug-in jsou například tlačítko To se mi líbí a tlačítko Sdílet, která 

vám umožňují sdílet webový obsah nebo vaše zkušenosti prostřednictvím vašeho účtu na 

sociálních sítích.  

  



3. Jaké typy souborů cookie používáme? 

Používáme různé typy souborů cookie. Soubory cookie jsou rozděleny podle původu na v l a stní 

soubory cookie a soubory cookie třetích stran. Podle toho, jak dlouho zůstanou uloženy na 

vašem zařízení, se soubory cookie dělí na relační soubory  cookie  a t rvalé soubory cookie. 

Soubory cookie se dále dělí podle jejich funkce: základní a statistické soubory cookie , f unkční 

soubory cookie, reklamní soubory cookie a soubory cookie sociálních sítí.  

Vlastní soubory cookie  

Vlastní soubory cookie jsou takové soubory cookie, které sami nastavujeme a jejichž používání 

máme pod kontrolou. 

Soubory cookie třetích stran  

Soubory cookie třetích stran nastavuje někdo jiný než společnost Bridgestone. Součástí některých 

našich webových stránek může být také obsah z jiných stránek jako YouTube či Flickr, které 

mohou nastavovat své vlastní soubory cookie, jakmile přistoupíte k jejich obsahu. Také pokud 

například budete sdílet odkaz na naši webovou stránku, potom služba, jejímž prostřednictvím jste 

daný odkaz sdíleli (např. Facebook, Twitter nebo LinkedIn), může ve vašem prohlížeči nastavit své 

soubory cookie. V nastavení vašeho prohlížeče máte možnost soubory cookie vypnout (viz Část 

6). 

Relační soubory cookie  

Relační soubory cookie jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v zařízení jen do té doby, než 

zavřete prohlížeč. Po zavření prohlížeče z vašeho počítače či jiného zařízení zmizí.  

Trvalé soubory cookie 

Trvalé soubory cookie zůstanou ve vašem počítači nebo zařízení uloženy i  po zavření prohlížeče 

po dobu nastavenou v rámci samotných souborů cookie. Trvalé soubory cookie používáme 

tehdy, když si potřebujeme zapamatovat vaše preference a činnosti pro příští návštěvu. 

Soubory cookie jsou podle účelu použití rozděleny na nezbytně nutné soubory cookie, funkční 

soubory cookie, reklamní soubory cookie a soubory cookie sociálních sítí. 

Základní soubory cookie a statistické soubory cookie 

 

Základní soubory cookie jsou nezbytně nutné k tomu, abyste mohli procházet aplikace 

a používat všechny jejich funkce. Tento typ souborů cookie vám například umožňuje přecházet 

z jedné webové stránky na jinou a uchovávat informace nezbytné k realizaci požadované služby 

(např. zapamatování položek, které jste zakoupili on-line, abyste mohli pokračovat k pokladně). 

Bez těchto souborů nelze vámi požadované služby poskytovat.  

  



Jak základní soubory cookie ovlivňují vaše soukromí?  

 

K ukládání těchto souborů cookie nepotřebujeme souhlas uživatele, protože tyto soubory jsou 

naprosto nezbytné k fungování vámi požadovaných služeb na webové stránce. 

Statistické soubory cookie, někdy označované taky jako soubory cookie týkající se výkonu, nám 

pomáhají porozumět tomu, jak návštěvníci naši webovou stránku používají. To nám umožňuje 

neustále zlepšovat výkon naší webové stránky a usnadnit a zpříjemnit návštěvníkům její 

používání. Tyto soubory cookie nám například říkají, které stránky uživatelé nejčastěji navštěvují, 

nebo zda se uživatelům při návštěvě stránky zobrazila chybová zpráva.  

Jak statistické soubory cookie ovlivňují vaše soukromí?  

 

Tyto soubory cookie jsou používány automaticky po dobu trvání každé relace nebo déle – 

v závislosti na jejich účelu. Tyto soubory cookie neshromažďují informace, podle kterých by bylo 

možné návštěvníka identifikovat. Tyto soubory cookie shromažďují pouze souhrnné anonymní 

informace, a proto k jejich používání nepotřebujeme váš souhlas.   

 

Zejména využíváme službu Google Analytics, která nám poskytuje obecný přehled o  tom, jak 

návštěvníci naši webovou stránku používají. Informace generované soubory cookie služby 

Google Analytics se přenášejí do společnosti Google Incorporated se sídlem ve Spojených 

státech amerických. Společnost Bridgestone využívá službu Google Analytics se zapnutou 

anonymizací IP adres. To znamená, že společnost Google bude naším jménem zpracovávat 

shromážděné informace za účelem posouzení používání naší webové stránky a  generování 

přehledů o aktivitě na webové stránce. Společnost Google však nebude moci spojit informace 

shromážděné při vašem používání naší webové stránky s jakýmikoli jinými daty, která společnost 

Google vlastní.      

 

Statistické soubory cookie jsou ve výchozím nastavení povoleny, můžete je však zakázat 

v nastavení svého prohlížeče (postupujte dle pokynů v Části 6). Kromě toho máte možnost 

zakázat službu Google Analytics kliknutím na odkaz „Disable Google Analytics“ (Zakázat službu 

Google Analytics) na webové stránce https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

a stáhnout si a nainstalovat na vaše zařízení doplněk Google Analytics Opt-out Browser Add-on.  

  

Funkční soubory cookie  

 

Tyto soubory cookie nám pomáhají personalizovat webovou stránku právě pro vás tím, že si 

zapamatují vaše předvolby a nastavení (například uživatelské jméno, jazyk nebo umístění, ze 

kterého webovou stránku navštěvujete). Tyto soubory cookie lze také využít k zapamatování 

provedených změn, např. velikosti textu, písma a dalších přizpůsobitelných částí webové stránky, 

nebo k zapamatování vaší historie prohlížení či skutečnosti, že jste naši webovou stránku již 

navštívili. 

 

Jak funkční soubory cookie ovlivňují vaše soukromí? 

Funkční soubory cookie jsou ve výchozím nastavení zakázány. Tyto soubory cookie mohou 

shromažďovat například technické informace zpracovávané v souvislosti s vaší návštěvou a jsou 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


vázány k vašemu zařízení. Přesto není možné vás jako osobu jejich pomocí identifikovat. Pokud 

tyto soubory cookie nepovolíte, může docházet k problémům s používáním webových stránek.  

  

Reklamní soubory cookie  

 

Může se jednat o vlastní soubory cookie nebo o soubory cookie třetích stran sloužící ke sledování 

aktivity uživatele při procházení a k vytvoření profilu uživatele. Když používáte naši webovou 

stránku, shromažďujeme a analyzujeme data o vašem zařízení (IP adresu) a používání našich 

služeb (např. které stránky jste navštívili). Profil uživatele vytvořený na základě vašeho prohlížení 

webových stránek slouží k zobrazování reklam odpovídajících vašim zájmům vyvozeným z vaší 

aktivity při procházení stránek. 

Společnosti, které používáme k přizpůsobování a zobrazování reklamních sdělení, od vás 

shromažďují data také napříč dalšími on-line službami. Tato data nám pomáhají předvídat, co by 

vás mohlo zajímat, a zobrazit vám reklamní sdělení odpovídající vašim zájmům.  

Na naší webové stránce nezobrazujeme reklamy ani neprodáváme reklamní prostor třetím 

stranám, kupujeme si však reklamní prostor na sociálních sítích a webových stránkách třetích 

stran (například na webech zaměřených na automobilový průmysl, v internetových obchodech 

s pneumatikami apod.), kde se můžete s reklamami na naše produkty a služby setkat 

prostřednictvím našich reklamních partnerů jednajících naším jménem (tzv. retargeting nebo 

cílená reklama).  

Jak reklamní soubory cookie ovlivňují vaše soukromí?  

Na webových stránkách třetích stran neuchováváme žádné informace o vaší identitě ani 

aktivitách při prohlížení. Reklamy, které zobrazujeme na vámi navštěvovaných webových 

stránkách třetích stran, jsou přizpůsobeny dle vašich zájmů, které jsme zaznamenali při vaší 

předchozí návštěvě naší webové stránky. Pokud například navštívíte naši webovou stránku 

o zimních pneumatikách Bridgestone, můžeme vám zobrazovat reklamy na zimní pneumatiky 

během vaší návštěvy stránek třetích stran. 

Tyto soubory cookie jsou ve výchozím nastavení zakázány a do vašeho zařízení se ukládají až 

poté, co udělíte souhlas s jejich používáním.   

Soubory cookie sociálních sítí 

Na naší webové stránce používáme moduly plug-in sociálních sítí, jako jsou například Facebook, 

Google+, Twitter, LinkedIn a YouTube. Moduly plug-in sociálních sítí umožňují sdílet obsah z naší 

webové stránky na sociální sítě, pokud na těchto sítích máte účet. Příkladem takového modulu je 

tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku. Toto tlačítko máte k dispozici díky používání souborů 

cookie.  



Moduly plug-in sociálních sítí do vašeho zařízení ukládají také soubory cookie třetích stran, které 

těmto sociálním sítím umožňují sledovat váš pohyb na naší webové stránce – pro účely těchto 

třetích stran, jež mohou zahrnovat behaviorální reklamu, analytické nástroje či průzkum trhu. 

Další informace o datech, která tyto kanály sociálních sítí prostřednictvím souborů cookie modulů 

plug-in získávají, najdete na webových stránkách příslušné sociální sítě.  

Jak reklamní soubory cookie ovlivňují vaše soukromí? 

Tyto soubory cookie jsou ve výchozím nastavení zakázány a do vašeho zařízení se ukládají až 

poté, co udělíte souhlas s jejich používáním.  

Pokud jste zapojeni do těchto sociálních sítí, můžete v nastavení soukromí svého účtu v rámci 

dané sítě určit, zda s používáním souborů cookie souhlasíte. 

4. Jak naši reklamní partneři používají soubory 

cookie? 

Naše reklamní sdělení vám přinášíme prostřednictvím pečlivě vybraných specialistů na reklamu 

a marketing. Soubory cookie související s reklamou umožňují našim reklamním partnerům 

monitorovat efektivnost reklam. Naši reklamní partneři mohou rovněž nastavovat soubory cookie 

ve vašich zařízeních během prohlížení jiných webových stránek. Činí tak proto, aby věděli, že jste 

viděli určitou reklamu, nebo aby vás propojili se svou databází. To jim pomáhá například zjistit, 

kolik reklam jste na internetu zhlédli. Pokud jste se zapojili do nějakého průzkumu trhu, 

společnost provádějící daný průzkum může zaznamenat informaci o tom, že jste viděli určitou 

reklamu. 

Všechny společnosti, kterým jsme dovolili přidat na naši webovou stránku tagy nebo kód, mají 

pokyn, aby s vašimi daty zacházely zodpovědně. Vaše údaje však využívají jako správce údajů 

a na toto používání se vztahují jejich vlastní zásady ochrany soukromí. Pokud chcete zkontrolovat 

nebo odstranit soubory cookie třetích stran ze svého zařízení, postupujte dle popisu v Části 8. 

5. Jak získáváme váš souhlas? 

Při první návštěvě naší webové stránky se vám zobrazí zpráva (banner o  používání souborů 

cookie) s pokyny, jak spravovat váš souhlas s používáním souborů cookie.  

Základní (nezbytně nutné) soubory cookie a analytické soubory cookie nevyžadují váš souhlas 

a budou do vašeho zařízení uloženy automaticky. Přestože základní a analytické soubory cookie 

nelze prostřednictvím nastavení souborů cookie na naší webové stránce zakázat, můžete je 

zakázat na webové stránce Google Analytics (viz Část 3). 

Banner s oznámením se na vašem zařízení při dalším používání naší webové stránky již nebude 

zobrazovat. Své preference týkající se souhlasu s používáním souborů cookie můžete kdykoli 



změnit kliknutím na odkaz „Change my Preferences“ (Změnit moje předvolby) nebo v nastavení 

vašeho internetového prohlížeče (podrobnosti najdete v Části 6).   

6. Jak se můžete odhlásit? 

Jakmile obdržíme váš souhlas s používáním souborů cookie, budeme do vašich zařízení ukládat 

soubory cookie, abychom si pro vaše příští návštěvy naší webové stránky zapamatovali vaše 

předvolby. Pokud se kdykoli rozhodnete, že nechcete, abychom používali informace o  vašem 

chování na internetu, můžete svůj souhlas odvolat (resp. „odhlásit se“) tak, že dle níže uvedeného 

popisu změníte nastavení svého prohlížeče. Souhlas můžete odvolat také přes odkaz Cookies 

Settings (Nastavení souborů cookie) na naší webové stránce. 

 

Změňte nastavení svého prohlížeče 

Obecně platí, že sledování vašich aktivit na internetu můžete předejít změnou nastavení 

prohlížeče, používáním soukromého režimu (tzv. anonymní prohlížení) nebo pomocí 

doplňků prohlížeče. Návod najdete na stránkách podpory pro váš prohlížeč nebo 

v nápovědě vašeho prohlížeče:  

Edge 

Chrome 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Safari 

Opera 

Mobilní aplikace 

Pokud přistupujete k našim aplikacím přes webový prohlížeč svého mobilního zařízení, měli 

byste dodržovat pokyny uvedené výše. Mobilní aplikace však používají k rozpoznání vašeho 

zařízení jiné technologie. Chcete-li odvolat souhlas s používáním vašich dat pro účely cílené 

reklamy, měli byste postupovat následovně. 

Apple iOS 

1. Přejděte do nabídky Nastavení > Soukromí > Reklamy. 

2. Označte zaškrtávací políčko Omezit sledování. 

Další informace najdete na stránkách podpory Apple. 

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/en-gb/HT202074


Google Android 

1. Přejděte do nabídky Nastavení. 

2. Zvolte možnost Google. 

3. Zvolte možnost Reklamy. 

4. Aktivujte přepínač Odhlásit se z personalizace reklam. 

Další informace najdete na stránkách podpory Google. 

Microsoft Windows 

1. Přejděte do nabídky Nastavení. 

2. Klepněte na Soukromí. 

3. Vypněte možnost Dovolit aplikacím, aby využívaly moje reklamní ID. 

Další informace najdete na stránkách podpory Microsoft. 

7. Příjemci a zpracovatelé třetích stran 

Společnost Bridgestone si nevyměňuje soubory cookie s webovými stránkami třetích stran ani 

s externími dodavateli dat, s výjimkou třetích osob spolupracujících přímo se společností 

Bridgestone a jsoucích pod její kontrolou a dohledem za účelem poskytování služeb souvisejících 

s webovou stránkou. Společnost Bridgestone se v zájmu zabezpečení a zachování důvěrnosti 

vašich osobních údajů vždy stará o to, aby zpracovatelé vašich osobních údajů byli vázáni 

nezbytnými smluvními doložkami. 

Přestože můžeme používat informace shromážděné pomocí souborů cookie třetích stran, 

všechny soubory cookie třetích stran jsou spravovány jejich poskytovateli dle zásad těchto 

poskytovatelů.  

8. Zobrazení našich souborů cookie a data jejich 

exspirace  

Jestliže chcete zobrazit přesný seznam námi používaných souborů cookie včetně jejich exspirace, 

domén či názvů, přejděte do nastavení vašeho webového prohlížeče.  

 

Zde je stručný návod pro různé prohlížeče: 

https://www.wikihow.com/View-Cookies 

 

 

 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB
https://account.microsoft.com/unsupported-browser
https://www.wikihow.com/View-Cookies

