
 

 

 

Zpracování osobních údajů a cookies 

Přístup na stránky www.maxrealfin.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto 

internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních 

údajů uživatele ve smyslu platné právní úpravy, a to ať už se souhlasem uživatele či na základě jiného 

právního základu. 

V případě stránek www.maxrealfin.cz jde o soubory cookies a o následující osobní údaje, které jsou 

poskytovány uživatelem při vyplnění kontaktního formuláře: jméno, příjmení, emailová adresa, 

telefon.  

Provozovatel se zavazuje se všemi osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a 

užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou údaje získávány, což je 

výhradně kontaktování uživatele stránek na základě jeho žádosti. 

Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování a po dobu 

vyžadovanou obecně závaznými předpisy. 

Práva uživatele související se zpracováním osobních údajů 

• uživatel má právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, 

době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů; 

• uživatel má právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů; 

• uživatel má právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními 

předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich 

zpracování omezeno; 

• uživatel má právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u 

dozorového úřadu; 

• uživatel má právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to 

tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko 

pro jeho práva a svobody. 

Zabezpečení osobních údajů 

Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny dle obvyklých technických standardů, které zajišťují 

maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, 

před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. 

Předávání osobních údajů 



Osobní údaje zpracovávané Max Reality & Finance s.r.o. mohou být předávány třetím stranám ve 

smyslu Nařízení 2016/679 (zejména orgány veřejné správy) a dále zpracovatelům zajišťujícím pro 

Max Reality & Finance s.r.o. podpůrné služby (IT, účetnictví, právní služby) a marketingové a 

obchodní služby pro účely propagace Max Reality & Finance s.r.o. 

  

Zpracování souborů cookies 

Stránky www.maxrealfin.cz zpracovávají soubory cookies, a to jak na základě nezbytnosti takového 

zpracování pro funkčnost stránek, a tedy na základě oprávněných zájmů jejich provozovatele, tak na 

základě souhlasu uživatele, který mohl uživatel udělit při své první návštěvě a může jej kdykoliv přímo 

na stránkách odvolat. 

Co jsou cookies 

Jde o malé soubory tvořené písmeny a číslicemi, které počítač s webovou stránkou prostřednictvím 

prohlížeče odesílá do Vašeho zařízení, tedy počítače, mobilního telefonu nebo třeba tabletu a ukládá 

na pevném disku Vašeho zařízení. 

Přestože soubory cookies zpravidla nemohou přímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu, pomáhají 

nám rozlišit jednotlivé uživatele webových stránek. Díky nim Vám můžeme nabídnout lepší požitek 

při prohlížení našich webových stránek a neustále zlepšovat své služby. 

Pomocí cookies si Váš prohlížeč například pamatuje, jestli jste souhlasil(a) s podmínkami využívání 

našich webových stránek, jakou jazykovou mutaci těchto stránek jste si zvolil(a), či například jakou 

emailovou adresu jste při Vaší poslední návštěvě na těchto stránkách zadal(a). 

Každá webová stránka může do Vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to 

umožňuje nastavení Vašeho prohlížeče. Váš prohlížeč však (v zájmu ochrany Vašeho soukromí) 

umožňuje webovým stránkám přístup pouze k těm souborům cookies, které tyto stránky do Vašeho 

zařízení samy odeslaly, nikoli k souborům cookies odeslaných jinými webovými stránkami. Mnohé 

webové stránky to dělají vždy, když je uživatel navštíví. Mohou tak lépe sledovat on-line provoz. 

Soubory cookies třetích stran 

V případě Vašeho souhlasu používáme reklamní soubory cookies třetích stran, které nám umožňují 

pochopit a zlepšit účinnost naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na 

webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookies se někdy používají pro personalizaci, změnu 

zacílení a optimalizaci on-line reklamy. 

Služba Google Analytics 

V případě Vašeho souhlasu využívá tato stránka dále službu Google Analytics, poskytovanou 

společností Google, Inc. Služba Google Analytics používá souborů cookies umožňující analýzu 

způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání 

stránky (včetně Vaší IP adresy) bude společností Google přenesena a uložena na serverech ve 

Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a 

vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb 

týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto 

informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby 

zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat Vaší IP adresu s jakýmikoli jinými 

daty, která má k dispozici. 



Využívání souborů cookies 

Při návštěvě kterékoliv stránky může docházet ukládání nebo načítání informací ve Vašem prohlížeči, 

a to většinou ve formě souborů cookies. Zpracovávané informace se mohou týkat Vašeho zařízení, 

Vašich preferencí, nebo způsobu prohlížení dané stránky. Nejčastěji se používají k tomu, aby stránky 

fungovaly dle Vašeho očekávání a dle Vámi specifikovaných preferencí (např. volba jazyka), přičemž 

zpracovávané údaje zpravidla neumožňují Vaši přímou identifikaci. 

Naše stránky ukládají soubory cookies za níže uvedenými účely. Vzhledem k tomu, že si vážíme 

Vašeho soukromí, Vás před jejich uložením žádáme o udělení Vašeho souhlasu, pokud je to možné: 

Nezbytné cookies 

Jejich ukládání je nutné pro funkčnost našich stránek a ukládají se v nich mimo jiné informace o 

udělení Vašeho souhlasu k ukládání dalších forem cookies. Dále díky nim víme, zda jste přihlášeni na 

našich stránkách apod. Takové zpracování je tak nezbytné pro fungování základních funkcí našich 

stránek a dochází k němu tedy na základě našeho oprávněného zájmu, nikoli na základě Vašeho 

souhlasu. Zpracování Vašich osobních údajů v této formě můžete ale i tak předejít, a to opuštěním 

našich stránek, případně upravením nastavení svého prohlížeče, což se ovšem projeví ve funkčnosti 

stránek. 

Všechny moderní prohlížeče Vám totiž umožňují změnit nastavení souborů cookies. Svá zařízení si 

můžete nastavit tak, aby přijímala všechny soubory cookies, aby Vás upozornila na vydání souboru 

cookies, nebo aby nikdy nepřijímala soubory cookies. 

Pokud zvolíte poslední možnost, funkčnost Vámi navštěvovaných stránek včetně této bude značně 

omezena a nebude možné Vám nabídnout personalizované funkce. 

Analytické cookies 

Sbírají informace o prohlížení našich stránek a následně, v jejich anonymizované podobě, nám 

pomáhají k optimalizaci stránek. 

Reklamní cookies 

Mohou být ukládány našimi reklamními partnery a díky nim Vám následně může být zobrazována 

cílená reklama. 

Závěrečná ustanovení 

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit. Tento dokument nabývá účinnosti 

4.3.2021. 

 


