
Cookies a jejich použití 
 
Tato internetová stránka je provozována společností Hy undai T ransys Czech, s.r.o., IČO: 277  86 

161 , se sídlem Hy undai 700/3, 739 51 Nošovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v  Ostravě pod spisovou značkou C 29649 (dále také jen „HT C“ nebo „správce“). 

Tento dokument Vás informuje o tom, jak můžeme prostřednictvím webových nástrojů zpracovávat 

Vaše osobní údaje formou cookies při užívání našich internetových stránek https://hyundai-transys.cz/. 

Co jsou soubory cookies 

Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se  do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného 

zařízení ukládají při návštěvě internetových stránek. Soubory cookies slouží k  ukládání a přijímání 

identifikátorů a dalších informací o  počítačích, telefonech a jiný ch zařízeních, z nichž přistupujete 

na internetové stránky, a pomáhají nám tak posky tovat, chránit a  zlepšovat nabízené služby. 

Používání cookies nám umožní nabídnout vám ty  služby a  produkty, které nejlépe odpovídají vašim 

potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o  vaší návštěvě našich internetových 

stránek a díky  jejich používání tak bude vaše další návštěva snazší a  ry chlejší. 

Soubory cookies zejména: 

 slouží k efektivní navigaci na internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně 

k vy lepšení uživatelského dojmu z internetové stránky, 

 umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v  minulosti navštívil internetové stránky nebo zda 

je novým návštěvníkem. 

 

HTC soubory cookies používá v  případě, že navštívíte internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení 

obsahu a/nebo anonymním statistikám ohledně návštěvnosti.  

Na našich Internetových stránkách používáme dva základní druhy souborů cookies:  

 Cookie první strany (first party  cookies):  Ty to cookies se ukládají při navštívení naší 

internetové stránky a číst je pak můžeme pouze my.  

 Relační cookies (session cookies): Ty to cookies jsou dočasné. Ukládají do  souboru cookies 

vašeho prohlížeče jen do  doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Ty to cookies jsou pro řádnou 

funkčnost internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné. 

 Perm anentní cookie (persistent cookies): Ty to cookies můžeme vy užívat pro vaši 

snadnější a pohodlnější orientaci na našich internetových stránkách (například jednodušší 

a ry chlejší navigace). Ty to cookies zůstávají v  souboru cookie vašeho prohlížeče po  delší období. 

Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies 

umožňují přesun informací na  internetový server při každé návštěvě internetových stránek.  

 

Jaké cookies používáme? 

 

 

T y p cookie Název  Označení Doba 

uchování 

Účel 

Cookie 

zajišťující 

funkčnost 

webových 

stránek  

v isitStamp Cookies první 

strany  

Relační cookie 

po dobu 

vy užívání 

webové stránky 

(k vý mazu dojde 

při ukončení 

příslušné relace 

na našich 

webových 

stránkách) 

Zobrazení počítadla 

vy robených sedadel 

od okamžiku 

příchodu na naši 

webovou stránku 

po dobu Vaší 

návštěvy webových 

stránek. 



Preferenční 

cookie 

pll_language 

 

Cookies třetí 

strany  (tato 

cookie je 

vy tvořena 

doplňkem 

Poly lang) 

Permanentní 

cookie 

 

1  rok Jazy ková nastavení 

webu, při další 

návštěvě se stránka 

zobrazí ve 

zvoleném jazyce. 

Analy tická 

cookie 

AWStats Cookie třetí 

strany  

Permanentní 

cookie 

[-] Pro optimalizaci 

marketingové 

komunikace 

vy užívá HTC 

nástroje AWStats. 

Ty to nástroje 

umožňují 

monitorovat 

chování na 

internetu z hlediska 

času, polohy 

a používání 

internetových 

stránek. Informace 

získané 

prostřednictvím 

sledovacích pixelů 

a/nebo cookies jsou 

vždy  anonymní 

a nejsou spojovány 

s osobními údaji. 

 

Povolení a odm ítnutí souborů cookies a jiných obdobných technologií 

Soubory cookies můžete v  nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání 

jen některých. Pokud ale HTC nepovolíte použití souborů cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, 

jak by  měly . 

Nastavení soukromí ve vašem počítači, kde lze použití souborů cookies odmítnout či zakázat, najdete 

v  menu příslušného internetového prohlížeče.  

 

Propojení na sociální sítě 

Tlačítka sociálních sítí jsou na internetových stránkách HTC umístěna zejména pro možnost interakce 

se sociálními sítěmi, aby internetové stránky HTC by ly  zajímavější pro uživatele. Spojení se  sociální sítí 

nastane, pouze pokud návštěvník internetových stránek aktivně klikne na  příslušné tlačítko. V  tomto 

případě užívaný internetový prohlížeč zahájí připojení k  serverům příslušné sociální sítě. 

Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů naleznete zde: Zásady zpracování osobních 

údajů. 

 

Kontaktní údaje  

 

Pokud máte žádost nebo stížnost tý kající se zpracování vašich osobních údajů nebo dotaz na osobu 

zodpovědnou za zpracování osobních údajů v  HTC, kontaktujte nás prosím e-mailem na adresu 

https://hyundai-transys.cz/o-nas/gdpr/
https://hyundai-transys.cz/o-nas/gdpr/


GDPR@hy undai-transys.cz nebo nám napište na Hy undai Transys Czech, s.r.o., se sídlem Hy undai 

7 00/3, 739 51 Nošovice, heslo „zpracování osobních údajů“.  
 

Nošovice, dne 1 . 8. 2022 

Hy undai Transys Czech, s.r.o. 

Dong Sub Y oon, jednatel 

mailto:GDPR@hyundai-transys.cz

