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Účel
Pro účely zajištění souladu s požadavky GDPR a zachování práv subjektů údajů jsou všichni v rámci působnosti
těchto pravidel povinni se těmito pravidly řídit. Na základě GDPR byly subjektům údajů poskytnuty další záruky
k zajištění toho, že my, Solera, budeme zpracovávat osobní údaje spravedlivě a v souladu s právními předpisy;
rovněž tak mohou naši zákazníci a subjekty údajů okolo zřetelně vidět, jak jejich údaje zpracováváme.
Tato Pravidla používání cookies stanoví, jakým způsobem je potřeba plnit požadavky legislativy na ochranu
soukromí dle GDPR, která požaduje, aby si webové stránky od návštěvníků vyžádaly souhlas s uchováváním,
zpracováváním a získáváním údajů o zařízení návštěvníka a údajů z tohoto zařízení.

Rozsah
Tato pravidla se použijí pouze na:
-

zacházení s cookies na veřejných webových stránkách, soukromých webových stránkách a
zákaznických portálech; a

-

subjekty Solera v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku

Požadavky GDPR ohledně cookies na webových stránkách
Definice
Rozlišujeme dva druhy webových stránek:
-

veřejné webové stránky: veřejná webová stránka je stránka, na kterou má přístup a na níž se může
pohybovat kdokoli bez nutnosti zalogování, například www.solera.com.

-

soukromé webové stránky a zákaznické portály: webové stránky nebo portály, které jsou přístupné pouze
našim zákazníkům.

Rozlišujeme dva druhy cookies:
-

technické cookies: cookies, které jsou nezbytné pro řádné fungování dané webové stránky.

-

nepovinné cookies: cookies související s výkonností a sledováním, které shromažďují údaje o uživateli a
zlepšují výkon, ale nejsou nezbytné pro řádné fungování (například cookies Google Analytics).

Veřejné webové stránky
Následující požadavky je nutno splnit, kdykoli jsou cookies používány na veřejných webových stránkách:
-

nepovinné cookies: Audatex musí uživatelům jasně, transparentně, zřetelně a jednoduše přístupnou
formou/jazykem vysvětlit, o jaké údaje se jedná, jak jsou tyto osobní údaje užívány a komu mohou být
předávány.
-

opt in: Uživatelé musí s užíváním každého souboru cookie užívaného na webové stránce
souhlasit (opt in, což znamená aktivní souhlas; například zaškrtnutí políčka znamenající souhlas
s každým souborem cookie). Text souhlasu pro účely pravidel užívání cookies se musí zobrazit
při prvním otevření stránky, než jsou cookies nasazeny.

-

opt out: je nutné, aby bylo možno souhlas odvolat stejně jednoduše, jako byl dán. Uživatelé
musí mít možnost souhlas s cookies kdykoli odvolat (opt out, což znamená aktivní negativní
volbu; například zrušení zaškrtnutí políčka znamenající nesouhlas s užíváním cookies).

-

technické cookies: uživatelé musí být informováni o technických cookies na webové stránce, ale jelikož
jsou tyto cookies nutné, nemají možnost volby, s výjimkou úplného opuštění dané webové stránky.

Soukromé webové stránky a zákaznické portály
Následující požadavky je nutno splnit, kdykoli jsou cookies používány na soukromých webových stránkách
nebo zákaznických portálech:
-

užívání cookies je pokryto v obecné smlouvě s uživatelem.

-

není nutno implementovat žádné další požadavky.

Výjimky
Jakákoli výjimka z těchto pravidel musí být schválena majitelem pravidel s jasným obchodním zdůvodněním.
Pokud existují jakékoli výjimky, je nutno je zdokumentovat a pravidelně přezkoumávat majitelem pravidel, přičemž
nebezpečí porušení povinností musí být zapsáno v Korporátním rejstříku rizik Solera.

Porušení povinností
V případě, že bude zjištěno, že se některý zaměstnanec dopustil porušení těchto pravidel, může mu být uložen
kázeňský trest, a to i trest spočívající v ukončení pracovního poměru.

