
 

 Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies  

1. Správce osobních údajů, společnost SAB Finance a.s., se sídlem Senovážné 

náměstí 1375/19, IČO: 24717444, zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl 

Dr, vložka 16383 (dále jen „SABF“), jakožto provozovatel této webové 

stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity 

za účelem:  

o měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se 

návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách; 

o fungování webových stránek.  

 

2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 se považuje za zpracování 

osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu 

- oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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) (dále jen „Nařízení“).  

3. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření 

statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou 

posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, 

která neumožňuje identifikaci jednotlivce.  

4. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:  

o  služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.  

o služby Leady.cz, provozované společností IMPER CZ s.r.o. se sídlem 

Viktora Huga 6, Praha 5 

o služby společnosti Sherpas, s. r.o., se sídlem Milady Horákové 116/109, 

Praha 6, která nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Jedná se 

zejména o systémy pro doručování a personalizaci reklamy, 

remarketing nebo analýzy návštěvnosti. 

5. Jak odmítnout používání souborů cookie  

o Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového 

prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již 

ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového 

prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů 

cookie.  



o Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory 

cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:  

 
Chrome  

Firefox  

Internet Explorer  

Android 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
https://www.mozilla.org/cs/privacy/
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/2392709?visit_id=1-636270856459123937-2696746637&rd=1&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1

