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NADAČNÍ FOND DAMU 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ COOKIES 

 

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1.1. Správcem osobních údajů je: 

Nadační fond DAMU 

Karlova 223/26, Staré město, 110 00 Praha 1 

IČ: 082 71 615 

zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N vložka 1724  

jako provozovatel této webové stránky 

(dále též jen jako „NF DAMU“)  

 

2. CO JSOU COOKIES? 

2.1. Webové stránky NF DAMU, podobně jako většina webových stránek, používají soubory 

cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se obvykle skládají z písmen 

a čísel a jsou uloženy na Vašem počítači, tabletu, mobilním zařízení apod., kdykoli 

prostřednictvím daného zařízení navštívíte webové stránky.  

2.2. Soubory cookie používá NF DAMU k zajištění technické a funkční stability a provozu 

webových stránek a ke zlepšování výkonu webových stránek. 

2.3. Zpracování souborů cookies probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů (GDPR) za účelem ochránění našeho oprávněného 

zájmu,  tj. zabezpečení optimální technické a jiné obdobné funkčnosti 

webových stránek a zajištění, aby webové stránky NF DAMU byly uživatelsky 

příjemné a efektivní.  

 
3. JAKÉ TYPY SOUBORŮ COOKIE POUŽÍVAJÍ TYTO WEBOVÉ STRÁNKY? 
3.1. Zcela nezbytné soubory cookie 

3.1.1. Zcela nezbytné soubory cookie:  

a) jsou třeba k fungování webových stránek (bez těchto souborů cookie by NF DAMU 

nebyl schopen řádně a spolehlivě provozovat webové stránky); 

b) jsou důležité k tomu, abyste mohli procházet webové stránky a používat jejich 

funkce; 

c) jsou především soubory cookie vztahující se k relaci nebo spojení; 

d) neukládají se trvale na Vašem počítači nebo zařízení a smažou se po zavření 

prohlížeče; 

e) neshromažďují informace, které jednotlivě identifikují návštěvníka, ani se 

nepoužívají k identifikaci Vašeho počítače; 

f) mohou se uložit nebo zachytit na Vašem počítači nebo zařízení bez Vašeho souhlasu;  

g) nelze jednotlivě zakázat;  

3.1.2. Pokud si tyto soubory nepřejete přijímat, můžete odmítnout soubory cookie všech typů 

změnou nastavení svého prohlížeče. Více informací naleznete v níže uvedené části „Jak 

změnit nastavení souborů cookie?“. 
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3.2. Funkční cookies 

3.2.1. Funkční soubory cookie:  

a) neshromažďují informace, které jednotlivě identifikují návštěvníka, ani se 

nepoužívají k identifikaci Vašeho počítače; 

b) nevyžadují Váš souhlas pro umístění či uložení na Váš počítač či jiné zařízení; 

c) umožňují webovým stránkám načíst informace, které jste vložili, nebo volby, které 

jste provedli, jako je například volba jazyka, a jsou sestaveny tak, aby umožňovaly 

vylepšené a více personalizované funkce; 

d) nesmažou se po zavření prohlížeče a trvale se tak ukládají na Vašem počítači nebo 

zařízení.  

3.2.2. Pokud si tyto soubory nepřejete přijímat, můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, 

aby byly tyto soubory cookie odmítnuty. Více informací naleznete v níže uvedené části 

„Jak změnit nastavení souborů cookie?“. Je možné, že zjistíte, že webová stránka, 

kterou právě navštěvujete, bez těchto souborů cookie tak dobře nefunguje. 

 

4. JAK ZMĚNIT NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIE 

4.1.1. Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky, ale v případě zájmu můžete 

nastavení svého prohlížeče změnit tak, aby soubory cookie mazal nebo zabránil jejich 

automatickému přijímání. 

4.1.2. Použijte níže uvedené odkazy ke zjištění, jak spravovat nastavení souborů cookie ve 

Vašem prohlížeči. Nezapomeňte, že v případě, že soubory cookie ve svém prohlížeči 

vypnete, použijí se tato nastavení pro všechny webové stránky, nikoli pouze pro tuto. 

Explorer:  

https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-

043d-7c16-ede5947fc64d 

Chrome:  

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=e

n 

Firefox:  

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-

desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-

preferences&redirectlocale=en-US 

Safari: 

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac 

Bez zcela nezbytných souborů cookie a funkčních souborů cookie bychom Vám však 

nebyli schopni zajistit řádný, bezproblémový a pohodlný pohyb po webových stránkách. 

 

5. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ ZÍSKANÝCH Z COOKIES TŘETÍM STRANÁM 

5.1. Údaje získané z cookies bude zpracovávat pouze NF DAMU s tím, že k údajům může mít 

(v míře nezbytně nutné z hlediska správného nastavení a fungování webových stránek) 

přístup i osoba provozující pro NF DAMU z pověření NF DAMU webové stránky, 

popřípadě osoba zajištující technickou či jinou související IT podporu při správě a/nebo 
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provozování webových stránek (IT správce apod.); jiným osobám nebudou údaje 

získané z cookies předávány.  

   

6. VAŠE PRÁVA 

6.1. Podrobné informace o svých právech naleznete v našich Zásadách o zpracování 

osobních údajů. 

 

7. JAK NÁS KONTAKTOVAT 

7.1. Naše kontaktní údaje naleznete v našich Zásadách o zpracování osobních údajů. 

 

 

 

 


