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Aktualizace: březen 2021 

1. TOTOŽNOST SPRÁVCE 
 
Správcem je společnost Sisley Kosmetika s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 91032 vedenou u 
Městského soudu v Praze se sídlem Žerotínova 1133/32, Žižkov, 130 00 Praha, Česká republika, IČO: 26744741, DIČ: CZ26744741 
(dále jen „SISLEY“). 

2. CO JSOU SOUBORY COOKIE? 
 
Při prohlížení jakékoliv webové stránky může tato stránka ukládat nebo načítat informace ve vašem prohlížeči, většinou ve formě souborů 
cookie. Tyto informace mohou být o vás, o vašich preferencích nebo o vašem zařízení a většinou slouží k tomu, aby webová stránka 
fungovala tak, jak očekáváte. Tyto informace vás obvykle přímo neidentifikují, ale mohou webové stránky blíže přizpůsobit vaší praxi. 
Jelikož respektujeme vaše právo na soukromí, můžete se rozhodnout užívání některých typů cookies nepovolit. 

3. JAKÉ TYPY SOUBORŮ COOKIE SE POUŽÍVAJÍ A PRO JAKÉ ÚČELY? 
 
SISLEY používá následující typy cookies: 
 
3.1 Nezbytné cookies (právní základ: oprávněné zájmy SISLEY) 
 
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování webových stránek a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci 
na vámi provedené akce, které představují požadavek na služby, jako je nastavení vašich preferencí týkajících se soukromí, přihlášení 
nebo vyplňování formulářů. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby tento druh cookies zablokoval nebo vás na ně upozornil, ale některé 
části webových stránek pak nebudou fungovat. Tyto cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace. 
 
3.2 Výkonnostní cookies (právní základ: souhlas) 
 
Tyto cookies nám umožňují počítat návštěvy a objem provozu, abychom mohli měřit a zlepšovat výkonnost našeho webu. Pomáhají nám 
zjistit, které stránky jsou nejméně anebo naopak nejvíce oblíbené, a zjistit, jak se návštěvníci na webových stránkách pohybují. Všechny 
informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné, a tedy anonymní. Pokud tyto cookies nepovolíte, nebudeme vědět, kdy 
jste naše webové stránky navštívili, a nebudeme moci sledovat jejich výkonnost. 
 
3.3 Funkční cookies (právní základ: souhlas) 
 
Tyto cookies umožňují webovým stránkám poskytovat lepší funkčnost a personalizaci. Mohou být nastaveny námi nebo třetími stranami, 
jejichž služby jsme na naše stránky přidali, jako například chatovací služby nebo videopřehrávače... Pokud tyto cookies nepovolíte, 
některé nebo všechny tyto služby mohou fungovat nesprávně. 
 
3.4 Cílené cookies (právní základ: souhlas) 
 
Tyto cookies mohou být nastaveny prostřednictvím našich stránek našimi reklamními partnery. Tyto společnosti je mohou využívat k 
vytvoření profilu vašich zájmů a zobrazení pro vás relevantních reklam na jiných webových stránkách. Neukládají přímo osobní údaje, ale 
jsou založeny na jedinečné identifikaci vašeho prohlížeče a internetového zařízení. Pokud tyto cookies nepovolíte, budete se setkávat s 
méně cílenou reklamou. 
 
3.5 Cookies sociálních médií (právní základ: souhlas) 
 
Při návštěvě Webových stránek a používání funkcí sociálních sítí z Facebooku, Twitteru, Youtube… mohou také třetí strany používat 
soubory cookie. Pečlivě si prosím prostudujte zásady používání osobních údajů a cookies těchto sociálních sítí. SISLEY nenese v 
žádném případě odpovědnost za správu osobních údajů na těchto sociálních sítích, a tedy nelze v tomto směru vznášet vůči SISLEY 
jakékoliv nároky.  

4. JAK DLOUHO SE SOUBORY COOKIE UCHOVÁVAJÍ? 
 
SISLEY uchovává soubory cookie po dobu maximálně třinácti (13) měsíců od data vašeho souhlasu, pokud příslušné právní předpisy 
nestanoví jinou dobu uchovávání. 
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5. JAK PŘIJMOUT NEBO ODMÍTNOUT SOUBORY COOKIE? 
 
Cookies můžete kdykoli přijmout nebo odmítnout prostřednictvím naší platformy pro správu souborů cookie. 
 
Cookies můžete také přijmout nebo odmítnout v nastavení ve svém prohlížeči prostřednictvím nabídky nápovědy prohlížeče. 
 
Jakékoliv vámi provedené nastavení pravděpodobně pozmění vaši navigaci na Webových stránkách a může znemožnit přístup k určitým 
částem Webových stránek. Pokud jste v nastavení svého prohlížeče nezadali, aby cookies odmítal, spustí se při vstupu na Webové 
stránky. 
 
Podrobnější informace najdete na www.allaboutcookies.org. 

6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA? 
 
V souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (zejména nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016), máte právo 
na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, výmaz, přenositelnost, na omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitku 
proti jejich zpracování, a oznámit nám vaše pokyny týkající se naložení s vašimi údaji v případě vaší smrti, a to zasláním: 
- e-mailu prostřednictvím části „Kontaktujte nás“ na našem Webu. 
- dopisu na následující adresu: Sisley Kosmetika s.r.o., Žerotínova 1133/32, Žižkov, 130 00 Praha, Česká republika. 
 
Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu, máte rovněž právo tento svůj souhlas kdykoliv odvolat, přičemž odvolání souhlasu 
nemá vliv na oprávněnost zpracování osobních údajů, k němuž došlo na základě tohoto souhlasu před jeho odvoláním. Máte také právo 
podat stížnost u příslušného dozorového orgánu (český Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, 
Česká republika, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz). 
 
Další obecné informace o zpracování osobních údajů společností SISLEY naleznete na: www.sisley-paris.com/cs-CZ/osobni-udaje/. 
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