Zásady používání souborů cookie LEGO®
Soubory cookie se používají na internetových stránkách legomasterssoutez.cz.
Soubory cookie jsou malé datové soubory, které prohlížeč umís do vašeho počítače nebo zařízení.
Samotný soubor cookie neobsahuje ani neshromažďuje informace. Pokud ho ale prostřednictvím
webového prohlížeče přečte server, mohou webové stránky nabídnout uživatelsky přívě vější službu,
např. si mohou zapamatovat předchozí nákupy či údaje o zákazníkovi.
My i naši partneři zajišťující sledování využíváme úložiště prohlížeče, úložiště aplikací, soubory cookie,
pixely, webové signály, skripty a značky k provozování našich webových stránek a aplikací, a pokud
poskytnete souhlas, analyzujeme s jejich pomocí, jak tyto stránky a aplikace využíváte, a nabízíme
vám výrobky. Můžeme o tom dostávat zprávy od našich partnerů pro sledování, a to individuální i
souhrnné, a to partneři mohou tyto informace kombinovat s dalšími informacemi, které od vás
shromáždili.
Soubory cookie, které používáme, spadají do tří kategorií.
Nezbytné soubory cookie: Nezbytné soubory cookie umožňují fungování webových stránek po
technické stránce a zajišťování služeb, které jste si explicitně vyžádali. Do této kategorie spadají
například služby, jako jsou vaše volba země a jazyka, zapamatování si přihlášení, poskytování
zabezpečení a prevence podvodů, používání digitálního nákupního košíku a ukládání položek na
seznamu přání, zapamatování si nastavení hlasitos a přístup k zabezpečeným oblastem našich
pla orem. Tuto kategorii souborů cookie nelze zakázat a nevyžaduje souhlas.
Analy cké soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou volitelné a shromažďují informace o tom, jak
návštěvníci používají naše webové stránky, abychom mohli op malizovat jejich design, fungování
a efek vitu a zlepšovat váš uživatelský zážitek. O souhlas s umístěním těchto typů souborů cookie
požádáme pouze v případě stránek určených lidem, kterým je 16 let nebo více, případně jsou již
dospělí.
Marke ngové soubory cookie tře ch stran: Tyto soubory cookie jsou volitelné a umožňují tře m
stranám shromažďovat soubory cookie, díky nimž můžeme zobrazovat cílená marke ngová
sdělení / reklamy na naše produkty a služby na jiných webových stránkách, v aplikacích a sociálních
sí ch. Pokud tuto možnost povolíte, budou uvedené tře strany moci do vašeho zařízení ukládat
soubory cookie, které sledují vaše zájmy a chování, včetně produktů a služeb, které vás zajímají, nebo
nákupů na těchto a jiných webových stránkách, v sociálních médiích, aplikacích a zařízeních.
Upozorňujeme, že tyto tře strany jsou buď společnými, nebo nezávislými správci osobních údajů
sledovaných prostřednictvím souborů cookie a že tyto údaje použijí pro své vlastní účely. Následující
tře strany mají povolení umisťovat soubory cookie na naše webové stránky a do našich aplikací. O
tom, jak tyto tře strany zpracovávají vaše osobní údaje, si můžete přečíst zde:
Google
Facebook
O povolení, abyste umožnili výše uvedeným tře m stranám umís t tyto typy souborů cookie,
požádáme pouze v případě stránek určených lidem, kterým je 16 let nebo více, případně jsou již
dospělí.
Seznam našich souborů cookie
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Naše Prohlášení k souborům cookie uvádí různé typy našich souborů cookie – včetně tře ch stran,
s nimiž sdílíme vaše informace získané ze souborů cookie, aby soubory cookie zpracovávaly buď
naším jménem, nebo jako samostatní správci údajů.

Pamatujte na to, že některé soubory cookie umísťují média tře ch stran a reklamní partneři pro naše
společné nebo jejich nezávislé použi , a mohou kombinovat údaje získané z vaší návštěvy stránek
legomasterssoutez.cz s informacemi, které od vás byly získány jinde. Pročtete si v jejich zásadách
ochrany osobních údajů, jak probíhá zpracování vašich údajů a jaká máte práva.
A co vaše soukromí?
Některé soubory cookie nastavené na stránkách legomasterssoutez.cz povedou ke zpracování vašich
osobních údajů.
Pokud jde o „zcela nezbytné” soubory cookie zpracovávající osobní údaje, je základem tohoto
zpracování společnos LEGO System A/S:
•

náš oprávněný zájem zabránit podvodnému chování při používání našich webových stránek
a služeb na nich;

•

náš závazek zajis t bezpečné používání a provoz webových stránek a služeb nabízených na
webových stránkách (včetně opatření s cílem zajis t dodržování našich právních závazků vůči
dětem);

•

náš smluvní závazek poskytovat konkrétní služby nebo funkce speci cky vyžadované
uživatelem webových stránek.

Pokud jde o „analy cké“ nebo „marke ngové“ soubory cookie zpracovávající osobní údaje, je
základem tohoto zpracování společnos LEGO System A/S souhlas, není-li jinak speci cky zřejmé
z našich Zásad ochrany osobních údajů.
Pokud jde o soubory cookie, kde je tře strana společným nebo nezávislým správcem údajů,
podrobnos o právním základu pro zpracování osobních údajů touto tře stranou jakožto správcem
údajů najdete na níže uvedených odkazech na tuto tře stranu a její informace o ochraně osobních
údajů.
Přečtěte si, jak můžete spravovat a řídit informace, které od vás získáváme, v úplném znění našich
Zásad ochrany osobních údajů zde.
Co když si nepřeji soubory cookie:
Nezbytné soubory cookie jsou důležité pro webové stránky a vy nemůžete zvolit jejich nepoužívání,
ale můžete tyto nezbytné soubory cookie odstranit po použi – postup je popsán níže.
U všech ostatních souborů cookie můžete vždy upravit nastavení a odvolat svůj souhlas.
Jak se zbavit souborů cookie:
Soubory cookie jsou umístěny do vašeho zařízení. To znamená, že je nemůžeme smazat za vás. Musíte
to udělat sami způsobem stanoveným pro vaše konkrétní zařízení. Pokud jste na webových stránkách
provozovaných společnos LEGO System A/S, můžete také zabránit umístění souborů cookie úpravou
nastavení prohlížeče v zařízení. Pokud používáte aplikaci vydanou společnos LEGO System A/S,
uvědomte si prosím, že soubory cookie nastavené v aplikaci fungují odlišným způsobem a budete je
muset ovládat přímo pomocí vašeho zařízení. Soubory cookie v reálném prohlížeči jsou nastavené tak,
aby jejich platnost vypršela. Podobné typy technologií, jako je např. místní úložiště v zařízení, nemají
zabudované vypršení platnos , takže musíte soubory cookie odstranit sami. Níže naleznete odkazy na
pokyny, jak můžete upravit/odstranit soubory cookie v některých nejběžnějších zařízeních.
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Příklady pokynů, jak zablokovat soubory cookie a jak odstranit soubory cookie v různých prohlížečích
pro PC a Mac, najdete zde:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Safari
Microso Edge
Samsung Browser

Prohlášení k souborům cookie
Soubory cookie a podobné technologie využívané na webových stránkách legomasterssoutez.cz
Seznam souborů cookie a podobných technologií („soubory cookie“) naleznete na doméně
legomasterssoutez.cz. Soubory cookie vytváří buď společnost LEGO System A/S, nebo vybrané tře
strany. Pokud je tře strana společným nebo nezávislým správcem, bude to uvedeno ve sloupci
„správce“.
Soubory cookie a osobní údaje
Chcete-li se dozvědět více o souborech cookie, navš vte naše Zásady používání souborů cookie.
Chcete-li se dozvědět více o svém soukromí a o tom, jak mít pod kontrolou své osobní údaje,
navš vte naše Zásady ochrany osobních údajů.

Nezbytné soubory cookie:

Analy cké soubory cookie:
Google Analy cs:

Cookie name

Default
expira on
me

Descrip on

_ga

2 years

Used to dis nguish users.

_gid

24 hours

Used to dis nguish users.

_ga_<container-id>

2 years

Used to persist session state.

_gac_gb_<container 90 days
-id>

Contains campaign related informa on. If you have
linked your Google Analy cs and Google Ads accounts,
Google Ads website conversion tags will read this
cookie unless you opt-out. Learn more.
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Marke ngové soubory cookie tře ch stran:
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Facebo
ok Pixel

Set By

Zajišťuje,
že
návštěvn
íci budou
na
Faceboo Facebo
ok
ku
dostávat
pouze
relevant
ní, cílené
reklamy.

Cookie
Vendor

Controller

PII Data

Type

Life m
e

Facebo
ok

LEGO System A/S
a Facebook jsou
nezávislými správci. Nástroj
Facebook Pixel umožňuje
LEGO Group sledovat vaši
ak vitu na našich
webových stránkách.
Používáme jej k měření
efek vity našich reklam,
pochopení a de nování
našeho okruhu uživatelů za
účelem cílení reklam
a k analyzování účinnos
konverzních kanálů našich
webových stránek (např.
zda je výsledkem návštěvy
prodej). Facebook jedná
jménem společnos LEGO
System A/S jako zpracovatel
údajů za účelem
poskytování výše
uvedených služeb.
Facebook však také využije
údaje shromážděné
prostřednictvím nástroje
Pixel pro své vlastní účely
a může je přidat ke
stávajícím údajům, které
o vás může mít. Další
informace o společnos
Facebook a jejích zásadách
ochrany osobních údajů
naleznete zde: h ps://
www.facebook.com/
business/gdpr

Yes, User
ID. User
agent
string
and user
IP
(“Advanc Pixel
ed
Matchin
g” City,
State, Zip
Code if
present).

90 days

ti
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ti

Google
Ads Tag

Sleduje
ak vitu
uživatelů
na
Google
stránce
a zajišťuj
e
opětovn
é cílení.

Google

LEGO System A/S a Google
LLC jsou nezávislými
správci. LEGO System A/S:
Využívá tyto údaje na
stránce LEGO.com jako
placenou službu
společnos Google LLC.
Údaje jsou shromažďovány
na základě souhlasu, a to za
účelem zobrazování
personalizovaných reklam
No PII in
během používání
the
partnerských stránek
společnos Google s cílem cookie
následné návštěvy nebo
opětovné návštěvy stránky
LEGO.com. Google Inc:
Shromažďuje a využívá vaše
osobní údaje na základě
souhlasu se sledováním
návštěv stránek na webu
LEGO.com, a to za účelem
opětovného zacílení reklam
na partnerských stránkách
společnos Google.
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