
Na webu Linelab.cz jsou v souladu se zákony používány cookies. 

Co je to cookies? Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP 

označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači 

uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. 

Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské 

předvolby, které pak usnadní používání webových stránek. Cookies se ukládají na straně 

uživatele jako krátké textové soubory. 

Pokud má prohlížeč alespoň jednu cookie pro daný server (a daný adresář na něm), posílá s 

každým dotazem danému serveru i hlavičku cookie, která obsahuje stejná data, která server 

původně poslal. Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro váš počítač. Přesto mají cookies 

význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat do cookies jakékoliv 

informace, které o návštěvníkovi zjistí a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního 

návštěvníka. V žádném případě však nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků. 

Jak cookies používáme? Naše vlastní cookies slouží pro funkčnost webových stránek. a to 

například pro udržování informací o přihlášení. Používáme i různé služby našich partnerů, 

kteří rovněž používají cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme 

přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Jedná se například o systém pro statistiky 

návštěvnosti. Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není webový 

prohlížeč nastaven jiným způsobem. Používáním webu Linelab.cz souhlasíte s ukládáním 

souborů cookies. Použití cookies můžete kdykoliv zablokovat v nastavení vašeho webového 

prohlížeče. 

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále 

jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými 

soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky 

jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP 

adresy) bude společností Google přenesen a uložen 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 budu-li takovéto třetí osoby 

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

jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v 

příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak 

nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky 

souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora 

uvedeným. 

1. Udělujete tímto souhlas společnosti MAXITRH net, s.r.o. (dále jen „Správce“), aby ve 

smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo. 

2. Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem nezbytně nutném pro 

příjem a vyřizování dotazů z kontaktních formulářů a tyto údaje budou Správcem 

zpracovávány po dobu maximálně 5 let.  



3. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou formou 

například zasláním emailu na info@linelab.cz. 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, a neposkytuje je žádné třetí straně. 

5. Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně, jsou přesné a pravdivé. 

6. K osobním údajům budou mít přístup jen pověření zaměstnanci. 

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

• Vyžádat si od Správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou 

zpracovávány, mám právo na přístup k těmto údajům, včetně možnosti tyto údaje 

nechat aktualizovat nebo opravit. 

• Požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů. 

• Požadovat po Správci omezení zpracování osobních údajů. 

• V případě pochybností o zákonnosti zpracování nebo dodržování povinností Správce 

souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo podat stížnost 

u dozorového úřadu. 

Berete na vědomí, že odvoláním souhlasu přitom není dotčena zákonnost zpracování. 

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran, které nejsou pod naší 

kontrolou. V případě, že přejdete na tento odkaz a poskytnete informace třetí straně na jejich 

webových stránkách, nejsme zodpovědní za poskytnutá data. V případě, že je odkaz na 

stránky třetích stran zveřejněn na našem webu, po příchodu na daný web si přečtěte jejich 

politiku k souborům cookies. 

Prohlášení k závaznosti informací 

Není-li výslovně uvedeno jinak, modelové příklady, kalkulace a výpočty na tomto webu jsou 

orientační a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením 

veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním 

jednáním MAXITRH net, s.r.o. a to bez ohledu na jeho obsah či označení; pokud kterákoliv 

část tohoto webu vykazuje obsahové náležitosti některého z uvedených nebo jakéhokoliv 

jiného právního jednání MAXITRH net, s.r.o. je výhradně právně nezávazným informativním 

sdělením, i pokud tak není zvlášť označena. 

V případě, že se nás chcete zeptat na cokoli ohledně tohoto článku zeptat, napište nám prosím 

na email info@linelab.cz.  
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