
Úřad pro ochranu osobních údajů aktualizoval svá doporučení k
souborům cookies
 

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) aktualizoval svá doporučení
a pravidla pro soubory cookies a cookie lišty. Ta jsou dostupná ZDE.

V dokumentu ÚOOÚ mimo jiné uvádí, že:

- je důležité jasně vymezit účel používaných souborů cookies, tj. zda se
jedná o tzv. „technické“ soubory cookies, které jsou nezbytné pro
vlastní provoz internetových stránek a které lze využívat i bez souhlasu
uživatele nebo zda se jedná o tzv. „netechnické“ soubory cookies (např.
určené ke sledování návštěvnosti, analýze chování atd.), které je
možné využívat pouze se souhlasem uživatele;

- uživatel musí souhlas s používáním souborů cookies aktivně udělit,
nestačí spoléhat se na souhlas uživatele udělený prostřednictvím
nastavení jeho prohlížeče;

- odmítnutí souhlasu musí být stejně jednoduché jako jeho udělení,
proto by tlačítko pro udělení souhlasu i pro nesouhlas mělo být
umístěno ve stejné vrstvě cookie lišty (ideálně v první vrstvě);

- uživatelé by měli mít jednoduchou možnost souhlas odvolat, např.
prostřednictvím tlačítka či odkazu, kde by svou volbu mohli upravit;

- souhlas s užíváním souborů cookies by měl být udělován pouze na
přiměřenou dobu (za takovou ÚOOÚ považuje dobu 12 měsíců);

- uživatelé by měli být informováni také o době, po kterou jednotlivé
soubory cookies fungují.

S problematikou souborů cookie a zpracováním osobních údajů máme
rozsáhlé zkušenosti. Jsme Vám plně k dispozici a rádi Vám poskytneme
právní asistenci při úpravě nastavení využívání souborů cookie na Vašich
stránkách. Neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů k této
problematice.
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Newsletter společnosti act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o. informuje obecně o vybraných legislativních změnách, judikatuře

a právních problémech. Informace předkládané v newsletteru mají pouze informativní povahu a nepředstavují úplný přehled změn v legislativě,

judikatuře či právní praxi. Do newsletteru jsou zařazovány informace, které naše advokátní kancelář vybírá dle vlastního uvážení s ohledem na

zajímavost či praktickou využitelnost informací pro adresáty newsletteru. Aplikovatelnost v newsletteru publikovaných informací na specifické

případy je závislá na konkrétních okolnostech. Tento newsletter nepředstavuje právní radu a act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s. r. o.

neodpovídá za aplikaci závěrů či skutečností uvedených v newsletteru na jakýkoli právní případ.

 


