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1. IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI 
Název:  Aqua Angels EUROPE, s.r.o. (dále jen „Společnost“) 
Zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 150627 
Sídlo:   Praha 1, Na Příkopě 17, PSČ 110 00 
IČ:   288 77 128 
www:  www.aqua-angels.com 
 

2. OBECNÉ INFORMACE 
- Webové stránky Společnosti www.aqua-angels.com (dále jen „Webové stránky“) využívají pro svoji činnost soubory cookies.  
- Tato informace k užití souborů cookies (dále jen „Informace“) poskytuje uživatelům Webových stránek (dále je „Uživatel“ nebo 

„Uživatelé“) informace o druzích cookies, jejich nastavení a fungování (dále jen „Cookies“); 
- Z pohledu legislativy (GDPR) jsou Cookies osobními údaji, pomocí kterých lze identifikovat Uživatele nebo zařízení, které Uživatel 

používá, a jako takové je provozovatel webu povinen je chránit, a zpracovávat jen za dodržení zákonných podmínek. 
- Společnost touto Informací plní svoji legislativní povinnost Uživatele o použití Cookies informovat. 

 
3. COOKIES  
- Jako Cookies se v protokolu http/https označuje malé množství dat, která webový server, na kterém jsou provozovány webové 

stránky, pošle prohlížeči, a ten je následně uloží na počítači, tabletu nebo jiném zařízení, z něhož na webové stránky uživatel 
přistupuje; při každé další návštěvě téhož webového serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět webovému serveru 

- Protokol HTTP je protokol, kterým komunikuje webový server, na kterém jsou uloženy Webové stránky s prohlížečem uživatele; 
protokol HTTPS je verze protokolu http, která používá šifrovanou komunikaci 

 
3.1. DRUHY COOKIES 
- Cookies jako takové nepředstavují spustitelný kód a nejsou pro počítač Uživatele nebezpečné, ale mohou být prostředkem k zásahu 

do jeho soukromí.  
- Navštívený web si do Cookies může ukládat libovolné údaje, které o Uživateli během jeho pobytu na webových stránkách zjistí, 

může sledovat, co ho zajímá, na jakých stránkách setrval déle, a může uchovávat jeho cestu po webu.  
- Cookies v sobě obsahují informaci o tom, jak dlouho mají být uchovávány. Některé jsou jednorázové/dočasné a jejich platnost končí 

zavřením prohlížeče nebo odhlášením ze stránek, jiné mohou mít životnost v měsících nebo letech a díky nim je Uživatel rozpoznán 
při opětovné návštěvě webových stránek.  

- V případě napadení počítače Uživatele, může útočník z Cookies získat osobní údaje Uživatele a může se jeho identitou - v některých 
případech - prokázat webovému serveru, který Uživatel navštěvuje. 

 
4. ZÁKONNÉ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ COOKIES 
- Provozovatel webových stránek je povinen srozumitelnou formou informovat o použití Cookies. 
-  Provozovatel je povinen si vyžádat souhlas uživatele s použitím Cookies před tím, než jsou uloženy do počítače uživatele nebo před 

tím, než jsou informace z Cookies odeslány na server. (Viz zákon 468/2011 Sb. o elektronických komunikacích nebo směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES). Tento souhlas může být vyjádřen nastavením prohlížeče. 

-  Souhlas není potřebný pro Cookies, které jsou využívány pouze za účelem zajištění správné funkce webových stránek, jejich 
optimalizaci nebo jsou nezbytné k tomu, aby mohl poskytovatel zajistit služby, které si uživatel výslovně vyžádal.  

-  Uživatel musí mít možnost sledovací Cookies deaktivovat nebo odmítnout, což může udělat nastavením svého prohlížeče. 
Důsledkem je pak menší komfort při pohybu na webových stránkách. 

-  Uživatel má právo požádat správce údajů (provozovatele stránky nebo toho, kdo data z Cookies v počítači uživatel získává), aby tato 
data vymazal, nebo je opravil, pokud neodpovídají skutečnosti. 

 
4.1. JAK ZAKÁZAT COOKIES TŘETÍCH STRAN 
- Používání Cookies lze nastavit pomocí internetového prohlížeče uživatele; většina prohlížečů Cookies automaticky přijímá již ve 

výchozím nastavení.  
- Cookies lze pomocí internetového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů Cookies. 
- Lze také nastavit funkci „DO NOT TRACK“, která vysílá webovému serveru, na který uživatel přistupuje signál, že si nepřeje být 

sledován (samotné odeslání tohoto požadavku nezajišťuje, že bude serverem respektován); uživatel může vytvořit seznam třetích 
stran, jejichž přístup k jeho počítači bude blokován. 

 
5. POUŽÍVANÉ COOKIES TŘETÍCH STRAN NA WEBOVÉ STRÁNCE SPOLEČNOSTI 
- Google Analytics, poskytovanou společností́ Google, Inc.  
- Facebook, poskytovanou společností Facebook, Inc. 
- Hotjar, poskytovanou společností́ Hotjar, Ltd. 
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6. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE 
- Společnost si vyhrazuje právo tuto Informaci kdykoli upravit nebo měnit. 
- Tato Informace byla vydána s účinností od 17.05.2022. 
 


