
Přehled nejčastějších 
otázek a odpovědí o cookies

V čem se opírá tvrzení, že když je někde "přijmout vše", tak tam
MUSÍ být i "odmítnout vše". Během vysvětlování bylo zmíněno "já si
myslím", "mě se to nelíbí" apod. ani jednou nebylo řečeno že: "musí
to být protože zde a zde je to přikázáno"

Jedním ze základních pravidel GDPR je, že udělit souhlas musí být stejně snadné,
jako udělit nesouhlas. T.j., aby udělení souhlasu bylo stejně snadné (jedním
klikem) jako nesouhlasu (nelze dát jako podmínku např. volat na infolinku, nebo
psát maily na podporu)

Táto zmena sa týka od 1.1.2022 len ČR alebo aj iných krajín (SR,
HU,...)?

Tato změna se týká pouze ČR - jedná se o novelu zákona o elektronických
komunikacích. Napravujeme tak chybu, kdy jsme v tomto zákoně nesprávně
implementovali směrnici o ePrivacy. Ostatní státy mají úpravu trochu jinou.
Plošně ovšem platí, že je nutný souhlas se všemi cookies (kromě těch
nezbytných). Na Slovensku platí režim opt-in.

Jak nakládat s natrackovanými daty před 1. 1. 2022?

Pokud byla data získána v souladu s t.č. platnými předpisy, pak si je můžete
ponechat.

Je nutné nastavovat procesy cookies atd spolu s pověřencem?

To je ideální postup! Pověřenec nejlépe zná vaše interní procesy i předpisy GDPR.

Jak je možné nakládat s daty získanými před 1. 1. 2022?

Pokud vaše předchozí řešení neodpovídalo novým pravidlům, budete muset
požádat o souhlas znovu.



Pokud návštěvník webu odsouhlasí všechna cookies, jak dlouho si
tento souhlas potom můžeme držet?

Podle našich informací ÚOOÚ právě připravuje nové vyjádření, dle kterého lze
uchovávat souhlasy po dobu maximálně 13 měsíců. Tuto lhůtu nestanovuje
GDPR nebo jiný zákon explicitně. Bude záležet na výkladové praxi.

Je to trochu okrajově. Ale mám FB skupinu, kde při vstupu je otázka,
zda chtějí být e-mailem informováni o dění ve skupině. Pokud ano,
ať uvedou e-mail. Dá se to považovat za souhlas? Děkuji

Ano, to je souhlas :) Nezapomeňte ovšem na informační povinnost.

Je správné dát možnost uživateli pouze 2 možnosti a to "přijmout
vše" a "odmítnout vše"?

Správně jsou 3 možnosti - Přijmout vše, Odmítnout vše (ponechat pouze
nezbytné), Volba preferencí. Cílem je, aby si uživatel vybral, že např. souhlasí s
analytikou, ale ne s marketingem.

Jsme exportní firma, stačí ta cookie lišta v angličtině nebo musí být ve
všech jazycích, v jakých máme web?

V rámci transparentnosti a správného informování je ideální, když použijete
cookie, která rozpozná jazykovou verzi, na základě které můžete mít cookie lištu
v jazyce návštěvníka - to umí některá cookie bot řešení.

Dobrý den, jak je to prosím u soukromých nefiremních webů? Platí také
stejná pravidla ohledně pracování s cookies?

Přesně tak. Pokud používáte jen nezbytné cookies, není nutné nasadit lištu,
postačí poučení o cookies v zápatí webu.



Můžu zapnout Google Analytics bez souhlasu? Jak je to s chatbotem?
 

Google Analytics jsou analytickým nástrojem. K analytice je zapotřebí získat
souhlas. U chatbotu záleží, zda má i jiné funkce, než chatbota. Pokud měří
statistiky, jak se zvýší prodej po použití chatbota, pak je zapotřebí získat
souhlas. Pokud se jedná ovšem pouze o komunikaci se zákaznickou
podporou, může být cookies zařazena pod netbytné.

Když na nějakém webu, který navštěvuji pravidelně na mě při každé
návštěvě vyskočí souhlas s cookies i když už jsem je předtím
upravila?

Pak mají cookies nastavené bohužel špatně. Cookie lišta by vás neměla takto
obtěžovat. Míra četnosti zobrazení je ovšem zatím nejasná.

Jak ovlivní tyto změny po 1.1.2022 data v Analytics - menší
návštěvnost, tržby, apod? nebo to jsou cookies, které jsou nezbytné?

Nezbytné jsou pouze cookies pro provoz webu, nikoliv pro vaše podnikání.
Analytika není nezbytná pro provoz webu.

Jak je na tom Slovensko?

Stejně jako nám, i Slovensku se "povedlo" ePrivacy směrnici nesprávně
implementovat. Každým dnem má být schválena novela, dle které je režim stejný,
jako v České Republice od 1.1.2022. Doporučujeme ovšem situaci sledovat.

 
 



Jak se stavět k jazykovým mutacím? Jsou tam nějaká specifika?

Hezký den, z důvodu transparentnosti vůči uživatelům je důležitá srozumitelnosti
- některé pluginy proto dokáží zjistit, odkud uživatel je, a nastavit dle toho jazyk
cookie lišty. Pokud máte cookie, která umožní zapamatovat si jazykovou verzi při
prohlížení webu, jedná se o preferenční cookie.

Dobrý den, musím umožnit procházení webu i bez jakékoliv
interakce s cookies lištou? TZN když klient ignoruje lištu a prochází
web čekám na jeho rozhodnutí ale tím by ta lišta neměla zakrývat
obsah, prosím o váš názor.

Hezký den, ano. Pokud se uživatel nevyjádří (neudělí souhlas ani nesouhlas), je
zapotřebí umožnit pouze nezbytné cookies. 

Týkají se cookies i mobilních aplikací?

Určitě ano. Novela zákona o elektronických komunikacích stanovuje povinnost
informační povinnosti a řádného udělení souhlasu pro elektronická zařízení,
kterými se myslí počítač, telefon, ale i tablet a chytré hodinky. Nemusí se proto
jednat pouze o webové stránky.

Máte další dotazy?
Neváhejte se nám ozvat!

Petra Stupková
petra@legitas.cz
www.legitas.cz
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