
Souhlas s použitím souborů cookies 

společnost Prime Catering s.r.o., Starokolínská 287, 280 02, Kolín IV, IČ: 03500667, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložka 
232577 je správcem osobních údajů zákazníků Prime Catering s.r.o. v souladu s 
nařízením evropského parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů, zrušení 
směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údaju (GDPR) 

Co jsou soubory cookies 

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka odešle do Vašeho 
prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě na 
našich webových stránkách. Následující návštěva webových stánek tak pro Vás může 
být snažší a příjemnější. Umožňují lepší využití naší webové stránky a přizpůsobení 
jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies zvyšují uživatelskou přívětivost 
opakovaně navštívené webové stránky. 

Cookies můžete blokovat nebo odstranit prostřednictvím svého webového prohlížeče 
nebo pomocí softwaru třetí osoby.  

Druhy souborů cookies 

Dočasné soubory cookies umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu 
prohlížení těchto webových stránek. Soubory se aktivují po otevření okna Vašeho 
prohlížeče a deaktivují se po zavření okna. Dočasné cookies se po zavření prohlížeče 
vymažou. 

Trvalé soubory cookies pomáhají počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši 
webovou stránku. Výhodou tvralých cookies je rozpoznat Vaše zařízení, zabezpečit Váš 
přístup na registrovaný účet. 

Využívání souborů cookies 

V souladu s ustanovením §89 ods. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše webová 
stránka využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubory cookies, včetně 
trvalých, zpravováváme. 

Účel použití souborů cookies 

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší 
návštěvnosti využíváme soubory cookies. Používání webových stránek vyjadřujete 
souhlas propojením následuíchc služeb: 
- Google Analytics - statistická data o uživatelích 
- Leady - system identifikuje firemní návštevníky webu 
- Smartsupp - chatovací komunikace mezi uživatelem a zákaznickou linkou 
- Sklik - marketingový nástroj 

Souhlas k využívání souborů cookies nám poskytujete automaticky při první návštěvě 
našich webových stránek a udělujete ho na dobu trvanlivosti jednotlivých cookies. 
Souhlas ukládáním souborů cookies můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím 
nastavení svého webové prohlížeče. 

Povolení cookies v nastavení webového prohlížeče se považuje za souhlas se 
zpracováním osobních údajů. 




