
Zásady zachování soukromí 

Tyto webové stránky vlastní a spravuje společnost Mondelez Europe GmbH, člen skupiny 
společností Mondelēz International. Chápeme, že jako návštěvníci našich stránek můžete mít 
obavy ohledně využití informací, které nám poskytujete, a jejich zpracování. 

 
Respektujeme vaše právo na soukromí. Tyto zásady ochrany soukromí shrnují způsoby, jakými 
informace shromažďujeme a využíváme. Platí výhradně pro informace získané prostřednictvím 
těchto stránek, a nikoli jinými prostředky.  
 
Podmínečné využívání stránek 
 
Váš přístup k těmto stránkám a využívání jejich obsahu (dále „stránky“) podléhá podmínkám 
těchto Zásad zachování soukromí a dalším platným zákonům. Přístupem ke stránkám a jejich 
používáním s těmito podmínkami souhlasíte a přijímáte je bez omezení a dodatečné kvalifikace. 
Používání těchto stránek rovněž podléhá Podmínkám využívání ve zde zveřejněném znění 
(„Podmínky využívání“). 
 
Shromažďované informace 

Na stránkách shromažďujeme určité osobně identifikovatelné informace, jako je jméno, pohlaví, 
věk, telefonní číslo a e-mailová adresa online návštěvníků, kteří se rozhodnou zaregistrovat se 
na našich stránkách nebo se účastnit našich nabídek a propagačních akcí. Shromažďované 
informace ukládá společnost Mondelez Europe Services GmbH, Lindbergh Allee 1, 8152 
Glattpark, Švýcarsko, aby mohla zpracovávat požadavky, pohledávky, účast v nabídkách a 
programy online návštěvníků a zlepšovat celkovou využitelnost stránek. Chcete-li pouze 
zobrazovat obsah stránek, nepožadujeme registraci a zadávání osobně identifikovatelných 
informací. Pokud se ovšem zaregistrujete, budete moci využívat určité dodatečné funkce, které 
vám umožní např. získávat doplňkové informace o oblíbených produktech a účastnit se našich 
interaktivních komunit. 

Po výslovném souhlasu můžete přijímat komerční zprávy o propagačních nabídkách, slevách, 
soutěžích a informace o našich produktech a službách poštou nebo prostřednictvím 
elektronických prostředků a zařízení. Tento svůj souhlas můžete kdykoli odvolat či změnit jiné 
volby vyplněním formuláře „Kontaktujte nás“ s využitím možnosti „Otázka o zabezpečení dat“ 
v rozevírací nabídce. 

Máte právo zdarma zobrazovat, opravovat a odstraňovat osobní data, která o vás máme, stejně 
jako požadovat jejich úpravy. Spojit se s námi můžete prostřednictvím formuláře „Kontaktujte 
nás“ s využitím možnosti „Otázka o zabezpečení dat“ v rozevírací nabídce. 

Osobně identifikovatelné údaje získáváme následujícími způsoby. 

a) Registrace 

Abyste mohli plně využívat naše nabídky, můžete se rozhodnout k registraci na našich 
stránkách. Během registrace občas požadujeme určité informace (jako jsou kontaktní informace 
a váš věk), abychom vám mohli zasílat požadovanou komunikaci, přizpůsobit stránky lépe 
vašim potřebám a upravit kontakty s vámi. 



b) Soutěže a propagační akce 

Naše stránky mohou obsahovat upozornění na soutěže, hry i propagační akce, kterých se 
můžete zúčastnit. Vámi zadané informace využíváme při organizování propagačních akcí 
(kupříkladu ke kontaktování vítězů). 

c) E-mail 

Když nás požádáte o posílání aktualizací, receptů a dalšího obsahu e-mailem, musíte nám 
poskytnout určité doplňkové informace, jako je vaše e-mailová adresa, abychom tyto požadavky 
mohli splnit. 

d) Odkaz „Kontaktujte nás“ 

Pokud se s námi spojíte prostřednictvím odkazu „Kontaktujte nás“ na těchto stránkách, 
požádáme vás o informace, jako je křestní jméno, e-mailová adresa a další, abychom na vaše 
požadavky a komentáře mohli reagovat. Můžete se rozhodnout poskytnout nám i další 
informace. 

f) Informace shromažďované automaticky 

Můžeme používat soubory cookie, pixelové značky, protokolové soubory a další technologie 
ke shromažďování informací o návštěvnících našich stránek, používání online služeb a interakci 
s našimi e-maily a online inzercí. Těmito prostředky můžeme kupříkladu zjistit typ vašeho 
prohlížeče a operačního systému, zobrazené webové stránky, použité odkazy, IP adresy, 
stránky navštívené před těmi našimi, otevřené e-maily od nás, přesměrování nebo prokliknutí 
na naše stránky. 

Svůj internetový prohlížeč můžete nastavit tak, že přestane přijímat nové soubory cookie, 
upozorňovat na příjem nového souboru cookie, vypne stávající soubory cookie a nestahuje 
obrázky (což deaktivuje pixelové značky).  

 

Další informace najdete v našich „Zásadách používání souborů cookie“.  

 

Jak informace o vás využíváme a sdílíme 

Poskytnuté informace můžeme využít tak, že vás občas budeme kontaktovat. Můžeme 
kupříkladu (i) reagovat na vaše komentáře a otázky nebo (ii) spojit se s vámi, je-li to zapotřebí 
pro zpracování produktu nebo služby, kterou jste na našich stránkách požadovali.  

Poskytnuté informace můžeme rovněž využít v rámci dotazu ohledně vašich názorů na 
produkty, služby a jiné stránky. Jak je popsáno v těchto Zásadách zachování soukromí, o vás 
shromážděné informace využíváme rovněž ke zlepšování stránek, produktů a služeb i 
k vytváření obsahu přizpůsobeného vašim zájmům. Tyto osobní informace můžeme dále 
používat. Vaše osobní informace můžeme využít k odesílání propagačních nabídek, materiálů a 



dalších zpráv a informací o nás, našem portfoliu značek a partnerech pouze po získání vašeho 
výslovného souhlasu. 

Kromě zde popsaných výjimek neprodáváme ani jiným způsobem nezveřejňujeme osobně 
identifikovatelné informace o návštěvnících našich stránek. Bez vašeho souhlasu nesdílíme 
osobně identifikovatelné informace s nepřidruženými třetími stranami pro jejich marketingové 
účely. 

Osobně identifikovatelné informace můžeme sdílet s přidruženými společnostmi skupiny firem 
Mondelēz International. Tyto informace můžeme rovněž sdílet s poskytovateli služeb, které jsme 
pověřili zajišťováním odpovídajících služeb naším jménem, kupříkladu v rámci pomoci 
s propagačními akcemi, plněním objednávek a poskytováním služeb zákazníkům. Takoví 
poskytovatelé služeb mohou mít přístup k osobně identifikovatelným informacím o 
návštěvnících našich stránek, je-li to zapotřebí k jejich práci pro nás, ale neopravňujeme je 
k využívání či zveřejňování těchto informací, pokud to není nezbytné k zajišťování služeb naším 
jménem nebo v rámci zákonných požadavků.  

Kde to místní zákon povoluje, můžeme určité informace, které jsou podle našeho názoru 
nezbytné k vyšetření skutečného i domnělého zločinu (či zabránění mu) a poškození nás i 
jiných, pokud to vyžaduje zákon nebo se jedná o reakci na žádost od orgánů dohlížejících na 
dodržování zákona či jiných vládních úředníků, předat dále. 

Můžeme provádět spojené propagační akce s dalšími společnostmi. S našimi propagačními 
partnery (a jejich poskytovateli služeb) můžeme sdílet určité osobně identifikovatelné informace, 
je-li to nezbytné k zajištění dané propagační akce. Tyto informace nebudeme s našimi 
propagačními partnery sdílet za žádným jiným účelem, pokud s tím nebudete souhlasit. 

Jak údaje o vás chráníme 

Bezpečnost osobně identifikovatelných informací je pro nás důležitá. Jako ochranu před 
neoprávněným používáním, zveřejňováním, změnou či zničením osobně identifikovatelných 
informací shromážděných pomocí těchto stránek používáme administrativní, technické i fyzické 
prostředky. Bezpečnost těchto informací ovšem nemůžeme zaručit. V plném rozsahu 
umožněném zákonem se zříkáme veškeré zodpovědnosti za jakékoli škody, které můžete utrpět 
ztrátou, neoprávněným přístupem, zneužitím či pozměněním jakýchkoli informací odeslaných 
na tyto stránky. 

Aktualizace Zásad zachování soukromí 

Uvědomte si prosím, že můžeme bez upozornění kdykoli změnit informace na těchto stránkách i 
v Zásadách zachování soukromí. Pravidelně byste měli sledovat, zda v Zásadách ochrany 
soukromí nedošlo k nějakým změnám. Všechny změny platí ihned po zveřejnění upravených 
Zásad zachování soukromí na těchto stránkách. Dalším využíváním stránek souhlasíte se 
všemi změnami a poskytováním dalšího přístupu na stránky vám umožňujeme seznámit se se 
změnami. 

Kontaktujte nás 

Máte-li jakékoli otázky ohledně těchto Zásad zachování soukromí, můžete se s námi spojit e-
mailem prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách. 


