GLOBÁLNÍ STRÁNKY PRO KARIÉRU U SPOLEČNOSTI BAT (BAT GLOBAL CAREER SITE)
ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE
V těchto zásadách používání souborů cookie se uvádí, jaké soubory cookie mohou být při návštěvě
webových stránek nastaveny, k jakým účelům tyto soubory cookie používáme a jaké osobní údaje při
jejich využívání shromažďujeme.
1 POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES
1.1 Vítejte na globálních internetových stránkách pro kariéru u společnosti BAT (BAT Global Career
Site) (dále jen „Webové stránky“), které vlastní a provozuje společnost British-American Tobacco
(Holdings) Limited, zaregistrovaná v Anglii a Walesu pod identifikačním číslem 00262254, se sídlem
na adrese Globe House, 4 Temple Place, Londýn WC2R 2PG, Spojené království (v těchto Zásadách
dále jen „my“, „nás“ nebo „náš“).
1.2 V těchto Zásadách používání souborů cookie se popisují soubory cookie, které se nastavují
automaticky, jakož i další soubory cookie, které můžete nastavit podle svého rozhodnutí vy, když
navštívíte Webové stránky, a k jakým účelům je používáme.
1.3 Na našich Webových stránkách používáme soubory cookie k tomu, abychom vás mohli odlišit od
ostatních uživatelů. To nám umožňuje poskytnout vám při prohlížení našich Webových stránek
kvalitní uživatelskou zkušenost a dále nám umožňuje naše Webové stránky nadále zlepšovat.
1.4 Některé soubory cookie fungují tak, že o vás v určité formě shromažďují a ukládají osobní údaje.
Z tohoto důvodu popisujeme v těchto zásadách osobní údaje, které zpracováváme, nebo k nimž při
používání souborů cookie poskytujeme přístup jiným subjektům.
1.5 Další informace o tom, jak se shromážděnými osobními údaji nakládáme (včetně informací
shromážděných prostřednictvím používání souborů cookie), naleznete v Oznámení o ochraně
osobních údajů - privacy-notice_czech.pdf (talentbrew.com).
1.6 Tyto Zásady používání souborů cookie byly naposledy aktualizovány dnem uvedeným v závěru
těchto Zásad.
2 CO JSOU SOUBORY COOKIE?
2.1 Soubory cookie jsou malé datové soubory, které se vkládají do vašeho zařízení, aby vás určité
webové stránky při návštěvě dokázaly rozpoznat jako jedinečného uživatele, a to buď po dobu vaší
návštěvy (prostřednictvím relačních souborů cookie) nebo při opakovaných návštěvách (trvalé
soubory cookie). Stejně fungují i další podobné soubory, např. pixely nebo tagy, a výrazem „soubor
cookie“ v těchto Zásadách používání souborů cookie odkazujeme na všechny technologie, které tímto
způsobem shromažďují údaje. Soubory cookie mohou být dále využívány v e-mailových zprávách,
které dostáváte, aby nám pomohly zjistit úroveň vašeho zájmu o tyto zprávy.
2.2 Soubory cookie mohou být „vlastní“ soubory cookie (které nastavujeme my) nebo soubory cookie
„třetích osob“ (které do vašeho zařízení při použití našich Webových stránek vloží jiné webové
stránky).
2.3 Soubory cookie jsou běžnou technologií sloužící k zapamatování určitých údajů o návštěvníkovi
webových stránek. Naprostá většina webových stránek v současnosti využívá soubory, které jsou
běžně používány k široké škále úkolů. My používáme tyto druhy souborů cookie k těmto účelům:
2.3.1 Soubory cookie v prohlížeči. Soubory cookie nastavené vaším internetovým prohlížečem
využíváme k těmto účelům:
• Naprosto nezbytné soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytné k zajištění
funkčnosti našich Webových stránek a nelze je v našich systémech vypnout. Sem patří např.
soubor cookie nastavený z bezpečnostních důvodů nebo soubor, který si pamatuje vaše
preference v oblasti schvalování souborů cookie. Nastavují se obvykle pouze v reakci na
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vámi provedené kroky, kterými žádáte o služby, např. nastavení vašich preferencí v oblasti
zabezpečení. Svůj internetový prohlížeč si můžete nastavit tak, že bude tyto soubory cookie
blokovat nebo vás na ně upozorní, ale některé části našich Webových stránek pak nebudou
dále fungovat.
•

Funkční soubory cookie. Tyto soubory cookie umožňují fungování vylepšených funkcí a
přizpůsobených vlastností našich Webových stránek. Mohou být nastaveny námi nebo
externími poskytovateli, jejichž služby jsme přidali na své Webové stránky. Pokud tyto
soubory cookie nepovolíte, pak se může stát, že všechny uvedené služby či některé z nich
nebudou řádně fungovat.

•

Výkonnostní / Analytické soubory cookie. Tyto soubory cookie nám umožňují evidovat
návštěvnost a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a vylepšovat výkonnost našich
Webových stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejvíce a nejméně oblíbené, a
pozorovat, jakým způsobem se návštěvníci pohybují na našich Webových stránkách. Všechny
informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou po shromáždění agregovány. Pokud
tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme moci měřit návštěvnost našich Webových stránek a
nebudeme moci sledovat jejich výkonnost.

•

Cílené / Reklamní soubory cookie. – Tyto soubory cookie mohou prostřednictvím našich
Webových stránek nastavit naši inzerenti. Tito inzerenti je mohou využívat k vybudování profilu
vašich zájmů a zobrazovat vám relevantní reklamy i na jiných stránkách. Neukládají přímo vaše
osobní údaje, ale vycházejí z jedinečné identifikace vašeho prohlížeče a internetového
zařízení. Pokud nepovolíte používání těchto souborů cookie, budou se vám zobrazovat méně
relevantní reklamy.

2.2.3 Údaje o zařízení. Získáváme údaje o vašem zařízení, jak je uvedeno v Oznámení o ochraně
osobních údajů - privacy-notice_czech.pdf (talentbrew.com), a to k účelům uvedeným v části
tohoto oznámení nazvané Jak používáme vaše údaje a právní základ pro jejich shromažďování.
3 UDĚLOVÁNÍ SOUHLASU S POUŽÍVÁNÍM SOUBORŮ COOKIE A OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ
JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM SHROMAŽĎUJEME
3.1 Určité soubory cookie, které používáme, jsou naprosto nezbytné pro to, aby naše Webové stránky
fungovaly. Například když navštívíte naše Webové stránky poprvé, zobrazí se vám oznámení
o souborech cookie a nástroj pro soubory cookie (dále jen „Nástroj pro soubory cookie“). Ten vás
vyzve, abyste udělili souhlas s nepovinnými soubory cookie. Za zákona jsme povinni použít soubor
cookie, který si zapamatuje vaše preference týkající se souborů cookie (podrobnosti o tomto souboru
cookie najdete v tabulce níže).
3.2 Při vaší první návštěvě Webových stránek automaticky nastavíme ve vašem zařízení povinné
soubory cookie, které jsou nezbytně nutné pro fungování Webových stránek. Pokud jde o všechny
ostatní typy souborů cookie, které chceme používat, budete vyzváni, abyste s jejich používáním
vyslovili souhlas, a to prostřednictvím Nástroje pro soubory cookie. Pokud souhlas pomocí Nástroje
pro soubory cookie neudělíte, tyto soubory cookie ve vašem zařízení nenastavíme.
3.3 Pokud souhlas neudělíte, budou Webové stránky fungovat, ale některé vylepšené a
personalizované funkce fungovat nemusí.
3.4 Pokud udělíte souhlas se soubory cookie, udělíte tím také souhlas s tím, abychom my a příslušné
třetí osoby, které tyto soubory cookie používají, používali vaše osobní údaje způsoby uvedenými v
Oznámení o ochraně osobních údajů. Příslušné soubory cookie budeme nastavovat nebo číst pouze
po dobu uvedenou v tabulce níže. Svůj souhlas můžete kdykoli prostřednictvím Nástroje pro soubory
cookie odvolat a příslušné soubory cookie vypnout / odmítnout jejich používání. Soubory cookie
mohou zůstat ve vašem zařízení i poté, co jste odmítli jejich používání. Informace o tom, jak tyto
soubory ze svého zařízení odstranit, naleznete v části Jak kontrolovat a odstraňovat soubory
cookie v těchto zásadách nebo na stránkách nápovědy svého prohlížeče.
3.5 Pokud odvoláte svůj souhlas s používáním jiných než povinných souborů cookie, bude odvolán
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také souhlas, který jste nám udělili s používáním osobních údajů, které shromažďujeme pomocí
těchto souborů cookie. Další podrobnosti naleznete v Oznámení o ochraně osobních údajů.
4 SOUBORY COOKIE POUŽÍVANÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI
4.1 V níže uvedené tabulce jsou uvedeny naše vlastní soubory cookie a soubory cookie třetích osob,
které jsou nastaveny a čteny ve vašem zařízení. V tabulce je rovněž uveden právní důvod (označuje
se i jako „právní základ“) pro využití osobních údajů shromažďovaných pomocí souborů cookie. Další
informace o právních základech, na nichž zakládáme využití vašich osobních údajů, naleznete v
našem Oznámení o ochraně osobních údajů - privacy-notice_czech.pdf (talentbrew.com).
4.2 Některé soubory cookie třetích osob nastavují třetí osoby, které nám poskytují služby a které
jednají naším jménem a podle našich pokynů. Na osobní údaje shromážděné pomocí těchto souborů
cookie se vztahuje naše Oznámení o ochraně osobních údajů - privacy-notice_czech.pdf
(talentbrew.com).
Dalšími třetími osobami jsou společnosti, které používají osobní údaje pro své vlastní obchodní účely,
a pro účely právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů jsou tyto společnosti samy „správci“.
V níže uvedené tabulce sice uvádíme přehled souborů cookie třetích osob pro tyto společnosti, ale
doporučujeme, abyste si také zkontrolovali zásady ochrany osobních údajů příslušné třetí osoby
pomocí odkazů v této tabulce. Najdete tam další informace o tom, jak jsou soubory cookie a osobní
údaje, které shromažďují, používány.
Název

ASP.NET_Session

Trvání

Relace

Vlastní soubor/soubor třetí
osoby a účel

Soubor třetí osoby
Radancy (poskytovatel služeb
Nástroje pro používání souborů
cookie)

Kategorie

Právní základ pro
osobní údaje
shromažďované
souborem cookie

Naprosto
nezbytný

Povinnost stanovená
právními předpisy

Naprosto
nezbytný

Povinnost stanovená
právními předpisy

Naprosto
nezbytný

Funkční

Používá se k určení, jaký
mechanismus souhlasu
s použitím souborů cookie
je zapotřebí na základě
vaší polohy.
Souhlas

Funkční

Souhlas

Používán ze strany Microsoft.Net
Framework pro účely zpřístupnění
vám Webových stránek.
30 dnů

Vlastní soubor

CookieBehavior

1 den

Ukládá vaše preference v oblasti
souborů cookie
Vlastní soubor

PersonalizationCookie

30 dnů

Vlastní soubor

CookieConsent

Používá se k zobrazení příslušného
obsahu na stránce na základě
poslední činnosti uživatele.
savedViewJobs

30 dnů

Vlastní soubor
Používá se u modulů Nedávno
zobrazených pracovních příležitostí
(Recently Viewed Job) k tomu, aby
se zobrazovaly odkazy na pracovní
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příležitosti, které jste si případně
uložili.
searchFormCookie

30 dnů

Vlastní soubor

Funkční

Souhlas

Analytický

Souhlas

Cílený

Souhlas

Výkonnostní
/ Analytický

Souhlas

Funkční

Souhlas

Nezbytně
nutný

Neuplatňuje se. Žádné
osobní údaje nejsou
souborem cookie
shromažďovány.

Používá se k uložení posledního
vyhledávání polohy ze strany
uživatele.
SearchVisitorid

1 rok

Vlastní soubor
Používá se k tomu, aby vás náš
systém rozpoznal, a mohl tak
zobrazit všechny vaše minulé
interakce na Webových stránkách.

sp

2 roky

Vlastní soubor
Používá se pro další marketing,
optimalizaci, přiřazování
a předávání reklam na pracovní
příležitosti.

_ga

2 roky

Soubor třetí osoby
Google (poskytovatel analytických
služeb)
Tyto soubory cookie se používají ke
shromažďování údajů o tom, jak
návštěvníci Webových stránek
Webové stránky používají, což nám
může pomoci při jejich vylepšování.
Mezi typy shromažďovaných údajů
patří informace o počtu návštěvníků
Webových stránek, odkud
návštěvníci na Webové stránky
přišli a stránky, které si na
Webových stránkách prohlédli.
Další informace jsou uvedeny
v části Google Analytics níže.

Qualtrics Survey

1 měsíc

Soubor třetí osoby
Tyto soubory cookie se používají
k zapamatování vaší zpětné vazby
prostřednictvím průzkumu
Qualtrics, a brání tomu, aby po vás
byla zpětná vazba požadována
znovu, pokud v rámci jednoho roku
znovu navštívíte stránky Talent
Brew.
Další informace jsou uvedeny
v části Vložený obsah níže.

TMP.MemberDetailsC
ookie

Relace

První strana
Ukládá podepsaný šifrovaný token,
který je vygenerován, když se
uživatel přihlásí na portálu Talent
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Community Portal, a při příštích
požadavcích značí systému, že
uživatel je skutečně
přihlášen. Tento soubor je
nezbytný pro zabezpečení profilu
uživatele a zajištění soukromí.

5 GOOGLE ANALYTICS
5.1 Naše Webové stránky používají službu analýzy sítě Google Analytics, kterou poskytuje
společnost Google. Služba Google Analytics využívá soubory cookie k analýze používání Webových
stránek vámi a dalšími návštěvníky. Informace generované souborem cookie o používání Webových
stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google ve Spojených státech, kde se ukládají.
Další informace o osobních údajích předávaných do zahraničí naleznete v našem Oznámení o
ochraně osobních údajů - privacy-notice_czech.pdf (talentbrew.com).
5.2 Pro službu Google Analytics jsme aktivovali anonymizaci internetového protokolu (IP), takže
pokud se nacházíte ve Spojeném království nebo v Evropském hospodářském prostoru, je vaše IP
adresa před předáním do společnosti Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech se přenese
na server společnosti Google ve Spojených státech celá IP adresa a je zkrácena až tam. Společnost
Google bude tyto informace používat naším jménem k vyhodnocování využívání Webových stránek
vámi a dalšími uživateli, k sestavování zpráv o aktivitách na Webových stránkách a k dalším účelům
souvisejícím s používáním Webových stránek v rámci poskytování služeb pro nás.
5.3 IP adresa odeslaná vaším prohlížečem do služby Google Analytics nebude sloučena s jinými
údaji společnosti Google. Podrobnosti o osobních údajích, které od vás shromažďujeme pomocí
služby Google Analytics, najdete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů - privacynotice_czech.pdf (talentbrew.com).
6 VLOŽENÝ OBSAH
6.1 Na stránku Talent Brew můžeme vkládat obsah od externích poskytovatelů.
6.2 Další informace jsou uvedeny v těchto oznámeních o ochraně osobních údajů:
6.2.1 Qualtrics – https://www.qualtrics.com/privacy-statement/
6.2.2 Social Wall - https://walls.io/privacy

7 JAK OVLÁDAT A VYMAZÁVAT SOUBORY COOKIE
7.1 Předvolby souborů cookie můžete kdykoli změnit vymazáním souborů cookie pomocí prohlížeče a
obnovením jakékoli stránky na Webových stránkách nebo pomocí Nástroje pro soubory cookie.
7.2 Můžete navštívit stránku http://www.allaboutcookies.org/, která obsahuje vyčerpávající informace
o tom, jak lze tuto předvolbu provést v různých prohlížečích. Najdete zde také podrobnosti o tom, jak
odstranit soubory cookie ze svého zařízení a obecnější informace o souborech cookie. Vemte prosím
na vědomí, že tyto webové stránky nevlastníme ani neprovozujeme, a proto nejsme odpovědní za
jejich obsah.
7.3 Co se týká souboru cookie služby Google Analytics, můžete také použít zvláštní nástroj pro
odhlášení souborů cookie společnosti Google na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
8 ZMĚNY
Tyto Zásady používání souborů cookie můžeme kdykoli změnit zveřejněním aktualizovaných zásad
na Webových stránkách. Jakékoli změny budou účinné 7 dní po datu, kdy zveřejníme upravené
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podmínky na Webových stránkách.
9 KONTAKTUJTE NÁS
Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se souborů cookie nebo ochrany vašich osobních údajů při
používání Webových stránek, obraťte se na některý z našich kontaktních údajů uvedených v části Jak
nás kontaktovat v Oznámení o ochraně osobních údajů.
Poslední aktualizace: 24. března 2022
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