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Prohlášení o ochraně osobních údajů
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na Korporátní stránku C&A a C&A blog. Tato
webová stránka může obsahovat odkazy na jiné poskytovatele a služby v rámci a mimo C&A. Berte prosím
na vědomí, že se na propojené webové stránky vztahují různá nařízení o ochraně osobních údajů. Ukládání
a využívání údajů operátory, které se objevuje při využívání těchto propojených stránek, může přesahovat
rozsah následujícího prohlášení o ochraně osobních údajů.

I.

Obecné informace týkající se zpracování osobních údajů

1. Odpovědný správce
V souladu s GDPR je správcem odpovědným za zpracování osobních údajů touto webovou stránkou:

C&A Moda, s.r.o.
Řevnická 1, CZ-155 00 Praha 5
+420 257 111 080,
E-mail: ac-internet(at)canda.com

2. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů
Pověřencem pro ochranu osobních údajů u správce je
C&A Moda, s.r.o.
Inspektor ochrany údajů
Řevnická 1, CZ-155 00 Praha 5
+420 257 111 080,
dataprotectioncz@canda.com

3. Zpracování osobních údajů
C&A respektuje vaše soukromí a bere velmi vážně ochranu bezpečnosti vašich osobních údajů.
„Osobní údaje“ znamenají veškeré informace, které mohou být použity pro identifikaci vás jako fyzické
osoby, tj. jméno, IP adresa, kontaktní údaje nebo chování uživatele.
V části II. tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů vás budou informovat o aktuálním rozsahu zpracování
vašich osobních údajů při přístupu na naši webovou stránku. Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze a
do té míry, pokud je to požadováno pro zhodnocení zpětné vazby od zákazníka, aby byla do budoucna
zlepšena zákaznická zkušenost. Jakékoli další využití vašich osobních údajů bude provedeno pouze s vaším
předchozím svolením. Ve výjimečných a oprávněných případech, kde není možné získat vaše svolení
předem, budou vaše osobní údaje zpracovány v souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů
(GDPR) a veškerými dalšími příslušnými vnitrostátními zákony o ochraně osobních údajů
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4. Práva subjektu údajů
Vy, jako subjekt údajů, máte vůči C&A právo na přístup k osobním údajům v souladu s Čl. 15 GDPR, právo na
opravu dle Čl. 16 GDPR, právo na výmaz dle Čl. 17 GDPR a právo na omezení zpracování dle Čl. 18 GDPR.
Kromě toho jste dle Čl. 20 GDPR oprávněni k přenositelnosti údajů (přístup k údajům ve strojově čitelném
formátu) u údajů, které jsou ukládány na základě právního souhlasu.
Subjekt dat může uplatňovat právo podat stížnost, že zpracování osobních údajů jeho/jí se týkajících je
v rozporu s GDPR (Článek 77 GDPR) u orgánu dohledu v Členském státě jeho nebo jejího bydliště,
pracoviště a místa údajného porušení. Kontaktní údaje odpovědného úřadu pro subjekt C&A, výše
zmíněného jako odpovědný správce, jsou:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
posta@uoou.cz, +420 234 665 111
Jste oprávněni namítat dle Čl. 21 GDPR a můžete kdykoli odvolat váš souhlas. Toto platí i pro souhlas
udělený již před vstoupením GDPR v platnost. Odvolání souhlasu neovlivní legálnost osobních údajů
zpracovaných ještě před odvoláním.
Pokud jsou vaše údaje zpracovávány na právním základě oprávněného zájmu, jak je uvedeno níže,
budete kdykoli oprávněni namítat proti zpracování vašich osobních údajů, z důvodů týkajících se vaší
konkrétní situace. C&A nebude nadále zpracovávat osobní údaje na právním základě, dokud
neprokážeme závažné legitimní důvody pro zpracování, které potlačuje vaše zájmy, práva a svobody
nebo pro uplatnění, vykonání nebo ochranu právních nároků. Uchování nebo zpracování na jiných
právních základech zůstává vaším protestem také nedotčeno.

II.

Zpracování osobních údajů na naší webové stránce

1. Automatické ukládání pro vytváření souborů s logy
Jestliže vstoupíte na naši webovou stránku, naše webové servery budou automaticky shromažďovat
informace poskytované vaším prohlížečem. Tyto informace obsahují následující data:









IP adresy vašeho zařízení
časového údaje požadavku vašeho serveru (datum a čas)
obsahu vašeho požadavku
typu a verze vašeho prohlížeče
nastavení prohlížeče (např. jazyk)
operačního systému vašeho zařízení
webové stránky, ze které vycházíte
webových stránek, na které vstupujete z naší webové stránky.

Tyto informace se ukládají automaticky v našich souborech záznamů.
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V souladu s Čl. 6 I (f) GDPR má C&A oprávněný zájem na zpracování informací poskytovaných vaším
prohlížečem, aby zajistili funkčnost webové stránky a zpřístupnili obsah. Kromě jiného, dočasné ukládání
souborů záznamů umožňuje C&A zlepšit atraktivnost, obsah a použitelnost webové stránky.
C&A maže údaje, jakmile byl splněn účel zpracování, a to nejpozději do 31 dnů poté, co jste navštívili naši
webovou stránku.
Pro umožnění přístupu a fungování webové stránky je povinné shromažďovat a ukládat výše zmíněné údaje.
Proto nemáte právo proti tomuto zpracování nic namítat.

2. Cookies na naší webové stránce
C&A používá na svých webových stránkách cookies. Cookies jsou malé soubory, které se ukládají ve vašem
prohlížeči nebo přímo ve vašem zařízení a obsahují specifická nastavení a údaje, které umožňují, aby náš
systém identifikoval váš prohlížeč, jakmile příště navštívíte naši webovou stránku. Ukládání cookies nám
pomáhá uspořádat obsah a zlepšit výkon naší webové stránky.
V podstatě je provedena volba mezi dvěma různými typy cookies, tzv. „relační cookies“, která jsou smazána,
jakmile zavřete svůj prohlížeč, a „trvalá cookies“, která zůstávají ve vašem zařízení uložená delší dobu.
Stávající trvalá cookies mohou být z vašeho prohlížeče/zařízení kdykoli vymazána.

2.1.

Technicky požadovaná cookies

Tato webová stránka používá cookies, která jsou technicky požadována pro poskytování této webové
stránky a jejích vlastností. Některé prvky na naší webové stránce vyžadují identifikaci vašeho prohlížeče,
ačkoli jste se mezitím přesunuli na jinou stránku. Z tohoto důvodu budou následující údaje shromážděny a
uloženy v souborech cookies:



Nastavení jazyka
Informace o souborech záznamů

Berte prosím na vědomí, že nebudeme používat shromážděná data k vytvoření uživatelského profilu.
Konkrétně, na naší webové stránce používáme následující technicky požadovaná cookies:
Název cookie

Účel / Popis

_candaUsesCookies Používané k zaznamenání, že se zobrazilo oznámení o použití

Délka
1 rok

cookie

resolution

Používané pro identifikaci rozlišení použitého zařízení

1 rok

caBase_basket

Používané pro označení specifických tiskových zpráv pro
pozdější stažení v případě použití mediálního centra

Relační
cookie

PHPSESSID

Uloženo od použití PHP-session()-Method

Relační
cookie
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V souladu s Čl. 6 I (f) GDPR, právní základ pro toto zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s cookies,
která jsou technicky požadovaná, je legitimní zájem povolit technické zajištění webové stránky a jejích
vlastností. Kromě toho společnost C&A používá tyto cookies k tomu, aby návštěva webové stránky co
nejvíce vyhovovala návštěvníkovi webové stránky

2.2.

Cookies analýzy / Webtracking

Kromě těchto cookies používáme také cookies a sledovací pixel, která nejsou pro poskytování webové
stránky technicky požadována, ale mohou být využita ke sledování a rozboru chování návštěvníků webové
stránky.
Údaje shromážděné v cookies budou uloženy v pseudonymní formě a jsou propojeny s identifikačním číslem
cookie. Toto identifikační číslo nebude k vaší IP adrese přiřazeno, ani spojeno s jinými osobními údaji.
Následně nebude pro C&A možné, aby identifikovala určité subjekty údajů, ale například navštívené stránky
webu a délku návštěvy.
Jestliže navštívíte webovou stránku C&A se zařízením poprvé, budete prostřednictvím následujícího
oznámení informováni o využití cookies:
"Společnost C&A používá na této webové stránce soubory cookies a sledovací pixely s cílem přizpůsobit

obsah a analyzovat návštěvnost a chování uživatelů. Můžeme přenášet shromážděné údaje na naše sociální
média, partnery pro propagaci a/nebo analýzu, a to pro další analýzy. Dozvědět se více"
Souhlasíte s použitím cookies a sledovacího pixelu pokračováním v prohlížení této webové stránky.
V závislosti na nastaveních bude váš prohlížeč automaticky přijímat ukládání cookies. Máte možnost kdykoli
konfigurovat ukládání cookies v nastavení vašeho prohlížeče, například můžete odmítnout ukládání cookies
třetích stran nebo všech druhů cookies. Berte prosím na vědomí, že odmítnutí ukládání a zpracování cookies
může mít negativní vliv na použití a výkon naší webové stránky.

Google Analytics Cookie
C&A používá na této stránce Google Analytics Google Analytics je služba analýzy webu od Google LLC
(1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA; dále jen "Google"), která používá cookies
ukládaná v uživatelském počítači a umožňující analýzu použití webové stránky. Tato cookies sledují
následující informace:






dobu strávenou na naší webové stránce
vámi prováděné činnosti
webové stránky, ze kterých přicházíte
přibližnou lokaci
IP adresu.

Informace vytvořené prostřednictvím cookie jsou obvykle předávány na server Google v USA a tam jsou
ukládány. Na této webové stránce je aktivována anonymizace IP, aby byla vaše IP adresa v rámci členských
států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o evropském hospodářském prostoru zkrácena
(zrušení posledních osmi znaků) ještě před jejím převodem. Ve výjimečných případech je převáděna celá IP
adresa do serveru Google v USA a zde je zkrácena. IP adresa převáděná z vašeho prohlížeče v rámci
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kontextu Google Analytics není spojována s ostatními údaji Google. Google bude využívat informace
jménem C&A, aby bylo analyzováno a zhodnoceno použití webové stránky, k sestavení reportů o aktivitách
webové stránky a poskytování dalších služeb vztahujících se na použití webové stránky a použití internetu
pro
C&A.
Další informace
o použití
údajů
ze
strany Google
naleznete na
www.google.de/policies/privacy/partners/.
Přesněji, na této webové stránce jsou používány následující Google Analytics cookies:
Název cookie
_ga
_gid
_gat

Popis
Používáno pro rozlišení uživatelů
Používáno pro rozlišení uživatelů
Používáno pro snížení míry požadavků.

Čas vypršení
2 roky
24 hodin
1 minuta

AMP_SYMBOL

Obsahuje token, který může být použit pro opětovné získání ID
klienta z AMP služby ID klientů. Další možné hodnoty označují
výjimku, neúplný požadavek nebo chybu opětovného získání ID
klientů od AMP služby ID klientů.
Obsahuje uživatelské informace, které se vztahují na kampaň.
Jestliže jste propojili vaše účty Google Analytics a AdWords,
konverzní tagy webové stránky AdWords přečtou toto cookie,
pokud neudělíte výjimku.

30 sekund až
1 rok

_utma

Používané k rozlišení uživatelů a relací. Cookie se vytvoří, když se
knihovna javascript spouští a neexistují žádná _utma cookies.
Cookie se aktualizuje pokaždé, když se odesílají údaje do Google
Analytics.

2 dny od
nastavení/ak
tualizace

_utmt
_utmb

Používáno pro omezení míry požadavků
Používané pro určení nových relací/návštěv. Cookie se vytvoří,
když se knihovna javascript spouští a neexistují žádná _utmb
cookies. Cookie se aktualizuje pokaždé, když se odesílají údaje do
Google Analytics.

10 minut
30 minut od
nastavení/ak
tualizace

_utmc

Nepoužívané v ga.js. Nastaveno na interoperabilitu s urchin.js Z
historického hlediska fungovalo toto cookie ve spojitosti
s __utmb cookie, aby bylo stanoveno, jestli byl uživatel v nové
relaci/návštěvě.

Ukončení
relace
prohlížeče

_utmx

Používané pro testovací případy uvnitř Analytics

18 měsíců

_utmz

Ukládá zdroj návštěvnosti nebo kampaně, která vysvětluje, jak se
uživatel dostal na stránku. Cookie se vytvoří, když se knihovna
javascript spouští a je aktualizován pokaždé, když jsou odesílány
údaje do Google Analytics.

6 měsíců od
nastavení/ak
tualizace

_utmv

Používané pro vlastních proměnných údajů na úrovni návštěvníka.
Toto cookie se používá, když developer používá
metodu _setCustomVar s vlastní proměnnou na úrovni návštěvníka.
Toto cookie bylo také použito pro zastaralou metodu _set Var.
Cookie se aktualizuje pokaždé, když se údaje odesílají do Google
Analytics.

2 roky od
nastavení/ak
tualizace

_gac
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90 dní

Právním základem použití Google Analytics na naší webové stránce jsou Čl. 6 I (f) GDPR. Oprávněným
zájmem C&A je analyzovat vaše uživatelské chování na této webové stránce, aby byla zvýšena efektivita a
výkon průzkumu a aby byla stránka pro uživatele atraktivnější a uživatelsky příjemnější.
Ve výjimečných případech, kdy budou vaše osobní údaje převáděny do serveru Google v USA, Google
podléhá štítu EU-US na ochranu osobních údajů, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .
Váš souhlas ukládat cookies ve vašem zařízení můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím změny nastavení
ve vašem prohlížeči. Berte prosím na vědomí, že v tomto případě nebudete moct využít plnou funkčnost naší
webové stránky.
Můžete zabránit shromažďování údajů vygenerovaných prostřednictvím cookie Google Analytics (včetně
vaší IP adresy) a souvisejících s jejich použitím webové stránky Google stahováním těchto údajů a instalací
Plugin prohlížeče, dostupného na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Tato výjimka zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů, když s tímto zařízením navštívíte naši
webovou stránku. Berte prosím na vědomí, že musíte udělit výjimku u každého používaného zařízení.

Adobe Analytics webtracking cookie
Webová stránka C&A používá Adobe Analytics, službu analýzy webu (online cílení), provozovanou
společností Adobe Company. Adobe Analytics používá cookies a takzvané sledovací pixely, které jsou
vyvolány z vašeho počítače nebo jsou tam uloženy a umožňují analýzu vašeho použití a navigace na naší
webové stránce (tzv. informace relace). Tato cookies a sledovací pixely umožňují analýzu chování při
prohlížení internetu v anonymní formě. Díky tomu můžeme například vytvářet statistiky uvádějící, které
stránky našeho webu jsou zvláště oblíbené nebo kolik uživatelů navštívilo určité stránky webu, z jakého
města pocházejí návštěvníci webu, jaký typ prohlížeče a operačního systému návštěvníci webové stránky
používají a které webové stránky internetového působiště navštívili.
Informace shromážděné o relaci tímto způsobem se převádí do serveru Adobe Analytics v rámci EU, kde
jsou ukládány a dále zpracovávány. Na základě těchto informací Adobe Analytics analyzuje informace o
relaci vašich návštěv na webové stránce C&A s použitím tohoto zařízení, aby vytvořili zprávy o vaší aktivitě
na webové stránce C&A. Pokud je to nutné, Adobe postoupí tyto informace třetím stranám, pouze v míře
stanovené zákonem, nebo v míře, v jaké třetí strany zpracovávají tyto informace ve prospěch Adobe.
Adobe nebude za žádných okolností propojovat IP adresu vašeho počítače s jinými údaji Adobe.
V žádném případě nemohou být údaje shromážděné tímto způsobem použity k osobní identifikaci
návštěvníků této webové stránky. Shromážděné údaje se používají pouze pro zdokonalení webové stránky.
Z tohoto důvodu jsou veškeré IP adresy zkracovány a jsou zpracovávány pouze v anonymní formě. Není
prováděno žádné jiné použití nebo postoupení třetím stranám.
Podrobně, na našich webových stránkách jsou používána následující Adobe Analytics cookies:

Jméno

Popis

AMCV_*

Používané k identifikaci návštěvníků prostřednictvím 2 roky
„Experience Cloud Solutions“
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Délka

s_cc

Toto cookie (Adobe) je nastaveno a přečteno pomocí Relační cookie
kódu JavaScript pro stanovení, jestli jsou povolena
cookies.

adc_glo

Uložte různé hodnoty, které musí být zachovány po
dobu relace
(global tracking cookie)

2 roky po poslední akci (PV /
Klik)

adc_ses

Uložte různé hodnoty, které musí být zachovány pouze
po dobu relace
(session tracking cookie)

30 minut po poslední akci

scr_dpt
gpv_v84
cus_brw_ssn
s_sq

Scrollujte do spodní části předchozí stránky
Název předchozí stránky
Událost relace nového prohlížeče (event89)
Toto cookie je nastaveno a přečteno prostřednictvím
kódu JavaScript, když je povoleno fungování ClickMap a
Activity Map; obsahuje informace o předchozím odkazu,
na který uživatel klikl
Používané Adobe Analytics k identifikaci jednotlivého
návštěvníka
Používané pro měření načasování výkonu
Používané Adobe Analytics k identifikaci jednotlivého
návštěvníka, jestliže je standardní s_vi cookie
nedostupné

Relační cookie
Relační cookie
Relační cookie
Toto cookie je relační cookie
a vyprší, když zavřete
prohlížeč

s_vi
S_ptc
s_fid

2 roky
Relační cookie
5 let

Právním základem pro použití Adobe Analytics cookies na naší webové stránce je Čl. 6 I (f) GDPR.
Používáme zprávy pro zvýšení efektivnosti a výkonu webové stránky, a aby byla pro uživatele atraktivnější
a uživatelsky příjemnější.
U ukládání cookies ve vašem zařízení můžete kdykoli odstoupit od vašeho souhlasu změnou v nastavení
prohlížeče.
Adobe vám poskytuje příležitost kontrolovat naše volby pro použití informací o relaci, které využívají
cookies umístěné doménou Adobe Analytics 2o7.net a omtrdc.net. Adobe Analytics se provozuje
prostřednictvím těchto domén, které hodnotí cookies umístěné ve vašem počítači a poskytují nám tyto
informace.
Jestliže nechcete, aby Adobe Analytics shromažďoval informace o vašich návštěvách s použitím vašeho
počítače, můžete proti tomuto namítat prostřednictvím https://www.adobe.com/be_en/privacy/optout.html.
Analýzu vašeho uživatelského chování prostřednictvím Adobe můžete obecně deaktivovat stažením a
instalací deaktivačního doplňku, který je nabízí Adobe. Podrobnosti o deaktivaci doplňku a další informace
týkající se ochrany osobních údajů u Adobe Analytics, stejně jako prohlášení o ochraně osobních údajů, jsou
dostupné v Adobe centru na ochranu osobních údajů na https://www.adobe.com/be_en/privacy/optout.html.
Když bude vaše námitka vyjádřena tímto způsobem, žádné další údaje o využívání nebudou při návštěvě
naší webové stránky ukládány s použitím tohoto počítače a tohoto prohlížeče a stávající uloženy údaje
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nebudou již nadále používány. Berte prosím na vědomí, že právo na námitku je také vykonáváno ukládáním
cookie ve vašem počítači. Toto cookie obsahuje pouze informace, proti kterým jste vznesli námitku při
využití údajů. Výjimka proto platí pouze tehdy, pokud a dokud jsou cookies akceptována vaším prohlížečem.
Pokud je cookie pro výjimku vymazáno, není pro nás možné rozlišit nebo sledovat vaši námitku. Takovým
cookies musíte povolit zachování uložení ve vašem počítači, aby byla vaše námitka neustále aktivní. Pokud
vymažete cookie pro výjimku, budete muset výjimku opětovně udělit. Budete také muset udělit výjimku na
všech vámi používaných počítačích a prohlížečích.

Facebook Pixel
C&A používá konverzní sledovací pixel (Facebook Pixel), které na této webové stránce provozuje Facebook
Inc., (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA). Použití Facebook Pixelu umožňuje analýzy
chování uživatele na naší webové stránce a zobrazení zájmově orientovaných reklam na Facebooku
(Facebook reklamy). Používáme Facebook Pixel, abychom ukázali Facebookové reklamy pouze těm
uživatelům, kteří mají zájem o naše výrobky, nebo kteří prokazují další odpovídající atributy, které
předáváme Facebooku (zákazníci – diváci). Kromě toho můžeme používat Facebook Pixel pro sledování
pronikání našich Facebookových reklam médii (sledování konverzí).
V případě, že navštívíte C&A Blog, Facebook pixel ukládá cookies ve vašem zařízení. Tato cookies
shromažďují údaje, jako například informace o souborech záznamů, ID pixelu a sleduje vaše chování během
surfování.
Pro C&A jsou shromážděné údaje anonymní a nebudou připojené k jiným osobním informacím, které by
umožnily identifikaci vaší osoby.
Nicméně, informace generované Facebook Pixelem mohou být převedeny do serverů Facebooku v USA a
tam uloženy. Pro osobní údaje převáděné do serverů Facebooku, které se nachází kdekoliv v USA, má
Facebook
certifikaci
a
podléhá
štítu
EU-USA
na
ochranu
osobních
údajů,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
V případě, že jste registrovaný člen Facebooku a podléháte nastavení ochrany soukromí vašeho
Facebookového účtu, Facebook může propojit informace vygenerované Facebook Pixelem s vaším účtem
a použít tyto informace pro vlastní účely. I když nemáte Facebookový účet nebo jste se z Facebooku
odhlásili, vaše údaje budou shromažďovány a ukládány na serveru Facebooku v USA. Další informace
týkající se využívání údajů Facebookem můžete najít na https://www.facebook.com/about/privacy/.
Právním základem pro použití Facebook Pixelu a Zákazníků-diváků ze strany C&A je Čl. 6 I (f) GDPR. C&A
má oprávněný zájem na zobrazení Facebookových reklam našim zákazníkům a analýzách uživatelského
chování našich zákazníků, což nám umožní optimalizaci a ekonomické operace v rámci našich online
obchodů. Informace obdržené prostřednictvím Facebook Pixelu používá C&A pouze pro statistické
analýzy a průzkum trhu.
Pokud si nepřejete, aby Facebook shromažďoval údaje prostřednictvím Facebook Pixel a zobrazoval vám
Facebookové reklamy, můžete proti tomuto kdykoli namítat a změnit nastavení soukromí vašeho
Facebookového účtu. Tato nastavení jsou propojena s vaším účtem a vztahují se na všechna vámi
používaná zařízení s přístupem k Facebookovému účtu. Jestliže nemáte Facebookový účet, můžete
zabránit shromažďování vašich osobních údajů prostřednictvím
VLASTNÍ VÝJIMKA
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Berte prosím na vědomí, že v případě výjimky bude cookie uloženo ve vašem zařízení, což zabraňuje
shromažďování vašich údajů pomocí Facebook Pixelu. Jestliže cookies ve vašem prohlížeči vymažete,
musíte opět udělit výjimku. Musíte také udělit výjimku u všech vámi používaných zařízení.
Kromě toho budete asi muset udělit výjimku od používání Facebookových reklam, a to pomocí následujícího
odkazu http://www.youronlinechoices.eu/

3. Sociální média
Následující plug-iny sociálních médií jsou integrovány do značkového blogu naší webové stránky:





Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest

Plug-iny sociálních médií umožňují umístění záložek na těchto stránkách a sdílení s jinými členy online
sociálních sítí. Sociální plug-iny můžete rozpoznat prostřednictvím log, které jsou viditelné na webových
stránkách online sociálních sítí.
Na stránkách, které sledujete, se budou aktivovat příslušné plug-iny a váš prohlížeč vytvoří přímé propojení
se servery online sociální sítě.
Jestliže sledujete odkazy na naši webovou stránku, zatímco jste přihlášeni k vašemu uživatelskému účtu
sociální sítě, informace týkající se vaší návštěvy naší webové stránky budou převedeny do serverů sociální
sítě a tam uloženy. Poskytovatel může spojit vaši návštěvu na naší webové stránce s Vaším uživatelským
účtem a může být zveřejněna na sociální síti u vašeho účtu. Tuto informaci uvidí vaše kontakty. Abyste
tomuto zabránili, musíte se odhlásit ze svého účtu ještě před kliknutím na ikonu.
Funkce spojené s odkazy na sociální sítě, především převod informací a uživatelských údajů, nejsou
aktivovány automaticky, když vstoupíte na naši webovou stránku, ale jsou aktivovány až po kliknutí na
ikonu.
Kromě plug-inů sociálních médií použitých u našeho C&A Blogu se připojujeme k několika sociálním sítím.
Tato propojení vás přesunou přímo na stránku naší společnosti příslušné sociální sítě. Jestliže se přesunete
na připojené sociální sítě, nebudeme vás sledovat nebo shromažďovat jakékoli údaje.
Další zpracování v rámci připojených online sociálních sítí, doba uložení a zamýšlené využití jsou definovány
výhradně těmito poskytovateli.
Následující odkazy vám poskytnou podrobnější informace o
shromážděných údajích a prohlášeních o ochraně osobních údajů příslušných poskytovatelů:
Sociální
sít

Provozovatel online sociální sítě

Facebook

Facebook, Inc., 1601 South California
www.facebook.com/about/privacy/
AvenuePalo Alto, CA 94304, USA
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Prohlášení o ochraně osobních údajů online
sociální sítě

Sociální
sít

Provozovatel online sociální sítě

Prohlášení o ochraně osobních údajů online
sociální sítě

Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San
twitter.com/privacy
Francisco, CA 94107, USA
Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto,
Pinterest
pinterest.com/about/privacy/
CA, 94301, USA
Google Inc., Amphitheatre Parkway,
Youtube
www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Mountain View, CA 94043, USA
Twitter

Pro Youtube videa umístěná na naší webové stránce jsme povolili režim vylepšené ochrany osobních údajů.
Dokud nepřehrajete video, nebudou převáděny žádné údaje. Při sledování videa na naší webové stránce se
aktivuje Youtube-Plugin a vaše údaje budou převedeny do serveru Google v USA.
Další informace týkající se použití údajů ze strany Google najdete na
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Právním základem pro integraci sociálních doplňků na naší webové stránce je Čl. 6 I (f) GDPR.

4. Mapy Google
C&A používají aplikaci Mapy Google, která programuje rozhraní (Maps API), aby na této stránce nabídli
vyhledávač obchodů. Integrace interaktivních karet na této webové stránce vám umožňuje pohodlné
vyhledávání obchodů ve vašem blízkém okolí. Kromě toho, pokud zadáte směrovací číslo nebo město,
můžete vyhledat specifické obchody. Když vstupujete do vyhledávače obchodu, jste požádáni o sdílení vaší
polohy. Abyste našli obchod ve vašem okolí, následující údaje mohou být převedeny do serveru Google
v USA, aby byla rozpoznána vaše poloha.



Údaje o poloze z nastavení vašeho prohlížeče nebo vašeho mobilního zařízení
IP adresa

Na této webové stránce je aktivována anonymizace IP, aby byla vaše IP adresa v rámci členských států
Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o evropském hospodářském prostoru zkrácena (zrušení
posledních osmi znaků) ještě před jejím převodem.
V případě, že jste přihlášeni k vašemu Google účtu, Google může připojit prohlížení obchodu k vašemu účtu.
Pokud nechcete, aby Google spojil tuto událost s vaším účtem, můžete se odhlásit ještě před použitím
vyhledávače obchodu.
Další informace o využití údajů ze strany Map Google API a Google
https://policies.google.com/privacy a https://maps.google.com/help/terms_maps.html

naleznete

na

Právním základem je oprávněný zájem C&A nabídnout zákazníkům možnost vyhledávat online obchody ve
vašem okolí, a to v souladu s Čl. 6 I (f) GDPR.

5. Komunikace prostřednictvím e-mailu
Můžete nás kontaktovat prostřednictvím použití e-mailové adresy ac-internet(at)canda.com, nebo na
jedné z níže uvedený adres uvedených v kontaktech Veškeré osobní údaje vztahující se na odesílatele e-
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mailu budou převedeny a uloženy u C&A. Vaše e-mailová adresa může být převedena jiným subjektům
v rámci společností Skupiny C&A, nebo do Arvato eCommerce Beteiligungsgesellschaft mbH (dále jen
„Arvato“), jestliže je to nutné pro zpracování vašeho požadavku. Arvato poskytuje C&A zákaznické služby.
Berte prosím na vědomí, že obsah nešifrovaných emailů mohou číst třetí strany a nejsou vhodné jako
důvěrná komunikace.
Právním základem pro zpracování údajů, které jsou převedeny e-mailem, je Čl. 6 I (f) GDPR a legitimní zájem
C&A zpracovat váš požadavek.
C&A vymaže vaše údaje, jakmile odpoví na váš požadavek.
Můžete kdykoli namítat proti souhlasu s uložením vašich osobních údajů, a to prostřednictvím zaslání emailu na dataprotectionCZ@canda.com. Berte prosím na vědomí, že nemůžeme dále komunikovat, pokud
odstoupíte od vašeho souhlasu. V tomto případě C&A vymaže veškeré vaše osobní údaje, které jsme během
vašeho kontaktu obdrželi a uložili.

III.

Oznámení o změnách

C&A může čas od času upravit toto prohlášení o ochraně osobních údajů, abychom reagovali na změny ve
způsobu, jakým shromažďujeme, používáme nebo sdělujeme informace. O těchto změnách a o upraveném
Prohlášení o ochraně osobních údajů vás budeme informovat na naší webové stránce.
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