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PODMÍNKY A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - COOKIES  

 

ANASOFT APR, spol. s r.o., IČO: 3161552, se sídlem Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, zapsaná v 
OR OS BA I, Odd.: Sro, Vl. č.: 6042/B (dále jen “ANASOFT) jako správce získává a zpracovává osobní 
údaje (dále jen "OÚ“) subjektů údajů, kterým tímto poskytuje informace ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (“GDPR“).  

Všeobecná definice souborů „cookie“  

Soubor cookie je malý textový soubor, který internetový prohlížeč uloží a/nebo načte na pevný disk 
koncového zařízení uživatele (např. počítač, notebook nebo smartphone) prostřednictvím webových 
stránek, které uživatel navštíví.  

Cookies používáme pro účely zkvalitnění služeb návštěvníkům webových stránek. Informace se 
mohou použít na ověření a identifikaci uživatelské relace, preferencí uživatele.  

Z hlediska trvanlivosti rozlišujeme 2 typy používaných cookies: 

▪ Krátkodobé (tzv. „session cookies“), které jsou vytvořené pouze na přechodnou dobu. 
Zaznamenávání cookies se začne, když uživatel otevře okno prohlížeče a skončí, když uživatel 

okno zavře. 

▪ Dlouhodobé (tzv. „persistent cookies“), které po zavření prohlížeče zůstávají v zařízení 

uživatele po dobu uvedenou v souboru (resp. po dobu, která je nastavená přímo v prohlížeči 

uživatele). Aktivují se vždy, když uživatel navštíví webové stránky, které daný soubor cookie 

vytvořily.  Je možné je smazat i ručně přímo v prohlížeči uživatele. 

Používání cookies  

Jednotlivé stránky, které provozuje společnost ANASOFT používají cookies a informace shromážděné 
pomocí cookies, ve snaze lépe porozumět návštevníkům stránek, zjistit jak využívají stránky naší 
webové lokality.  

Provozované webové stránky: anasoft.sk, anasot.cz, anasoft.com, anasoft.de, signatus.com, 
signatus.sk, signatus.cz, okdokument.sk, poschododch.sk, poschodech.cz, eks.sk. 

Základní cookies není možno deaktivovat, protože jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. 
Pokud nesouhlasíte s používáním analytických a marketingových cookies, může být funkčnost naší 
webové stránky omezená.  

Když shromažďujeme základní soubory cookies, právním základem pro zpracování těchto údajů je 
článek 6 ods. 1 písm. f) GDPR, oprávněný zájem.  

Když shromažďujeme analytické a marketingové cookies, děláme to pouze tehdy, když nám dáte 
souhlas v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR, což je právní základ pro takové zpracování. Svůj 
souhlas s analytickými a marketingovými cookies můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím naší 
webové stránky v části cookies (odkaz v patičce stránky). 
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Webové stránky třetích stran 

Stránky společnosti ANASOFT mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, které jsou mimo naši 
kontrolu a tyto zásady je nepokrývají. Správci těchto stránek od vás mohou získat informace, které 
použijí v souladu s vlastními pravidly, které se od našich mohou lišit. Doporučujeme přečíst si jejich 
zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání. 

Společnost ANASOFT v současnosti využívá takzvané sociální doplňky z následujících sociálních sítí: 

facebook.com, twitter.com, linkedin.com, google.com, instagram.com, které jsou označené jejich 

logy na naší webové stránce. Když navštívíte naši webovou stránku, váš prohlížeč vytvoří přímé 

spojení se servery, na kterých tyto doplňky fungují. Obsah doplňků se přenáší přímo z Facebooku, 

Twitteru, Linkedinu, Google, Instagramu do vašeho prohlížeče, který ho následně integruje do naší 

webové stránky. Integrace doplňků způsobuje to, abyste dostali informace, ke kterým jste se dostali 

na příslušné stránce webových stránek ANASOFTu. Pokud jste přihlášeni pomocí některé sociální sítě, 

bude moci přiřadit vaši návštěvu k vašemu účtu na těchto sociálních sítích. Upozorňujeme, že k 

výměně těchto informací dochází již při návštěvě našich webových stránek bez ohledu na to, zda s 

doplňkem interagujete nebo ne. Pokud si nepřejete, aby sociální sítě shromažďovaly údaje o vás 

prostřednictvím naší webové stránky, musíte se z nich před návštěvou webové stránky ANASOFTu 

odhlásit. Další informace o tom, jak tyto sociální sítě zpracovávají vaše údaje, v jejich zásadách 

ochrany osobních údajů 

a) Facebook: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy 

b) Twitter: https://twitter.com/en/privacy 

c) Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

d) Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388  

e) Google: https://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/  

Základní cookies 

Základní (funkční a technické) cookies se používají pro účely přizpůsobení webových stránek a 
optimalizaci zážitku z procházení. Zabezpečují řádné fungování naší webstránky, například 
zabezpečují funkci přihlášení se do uživatelského konta na stránce, odhalují pokusy o neoprávněné 
přihlášení se do konta, či umožňují efektivní zobrazování obsahu. Bez těchto cookies by naše webová 
stránka řádně nefungovala, jejich použití je nezbytné. 

 

AnaisSD-Language  Zákaznická zóna pro zákazníky produktu DOMUS 
ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 
Bratislava 

ASP.NET_SessionId  Zákaznická zóna pro zákazníky produktu DOMUS 
ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 
Bratislava 

Youtube Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 
4, Írsko 
Bližší informace o ochraně soukromí najdete zde. 

https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
https://twitter.com/en/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008
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Analytické cookies 

Analytické cookies slouží na získání údajů o návštěvnosti naší internetové stránky, informaci 
o vyhledáváních vykonaných na naší stránce.  

Při těchto cookies využíváme řešení třetích stran. 

Google Analytics Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko 
Bližší informace o ochraně soukromí najdete zde. 

HubSpot Ireland 
Limited 

HubSpot, Inc., HubSpot Ireland Limited 
Bližší informace o cookies najdete zde.  

Youtube Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko 
Bližší informace o ochraně soukromí najdete zde. 

Hotjar Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians 
STJ 1000, Malta 
Bližší informace o ochraně soukromí najdete zde. 

Marketingové cookies 

Marketingové cookies  používáme na to, abychom vám uměli zobrazovat reklamu, která Vás podle 
Vašich předcházejících preferencí může zajímat a na realizaci obdobných marketingových činností. Při 
těchto cookies využíváme řešení třetích stran. 

Google AdWords Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko 
Bližší informace o ochraně soukromí najdete zde. 

Facebook Pixel Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, 
Írsko 
Bližší informace o ochraně soukromí najdete zde. 

Zakázání souborů cookie 

Pokud chcete, aby se soubory cookie neshromažďovaly, můžete cookies omezit, zablokovat nebo 

vymazat, včetně blokování všech souborů cookie třetích stran, a to kdykoliv úpravou konfigurace 

vašeho prohlížeče. Konfigurace souborů cookie se obvykle nachází v nabídce „Předvolby“ nebo 

„Nástroje“. Pokud vypnete soubory cookie, funkčnost našich webových stránek může být omezená. 

Jestliže chcete zabránit instalaci nových souborů cookie nebo pokud chcete vymazat existující 

soubory cookie, postupujte podle pokynů uvedených níže. Přesný postup závisí na tom, jaký prohlížeš 

používáte  

a) Internet Explorer http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies    

b) Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences   

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored   

c) Google chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en    

d) Safari http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 

e) Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-
edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008
https://legal.hubspot.com/privacy-policy
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008
https://www.facebook.com/about/privacy/
http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
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Ochrana osobních údajů  

Osobní údaje se v rámci webových stránek provozovaných společností ANASOFT APR, spol. s r.o. 
shromažďují pouze prostřednictvím formulářů na stránkách společnosti. Tyto údaje uživatel do 
formulářů aktivně zadává a posílá. V tomto případě respektujeme a dodržujeme zákony a právní 
předpisy, které se týkají shromažďování a uchovávání osobních údajů. Společnost ANASOFT APR, 
spol. s r.o. zabezpečuje, aby se všechny informace týkající se jednotlivých uživatelů uchovávaly podle 
místních a mezinárodních zákonů a právních předpisů. 

Naše kontaktní údaje jako správce osobních údajů 

Pokud máte jakékoliv otázky k tomuto prohlášení nebo chcete vědět více jak a proč zpracováváme 
Vaše osobní údaje, kontaktujte naše pověřence pro ochranu osobních údajů některým z těchto 
způsobů: E-mailem: gdpr@anasoft.com. ,telefonicky: +421 2 3223 4111, listinnou formou na adresu 
sídla společnosti: ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, Bratislava 811 02 

Podmínky a informace o zpracování osobních údajů - cookies byly naposledy aktualizovány dne 
31.3.2021. 

mailto:gdpr@anasoft.com

