OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI HOWMET AEROSPACE TÝKAJÍCÍ SE SOUBORŮ COOKIE
Tato webová stránka je jednou z několika webových stránek (dále jen „stránka/stránky“), které vlastní
a provozuje společnost Howmet Aerospace Inc. (společně se svými přidruženými a dceřinými společnostmi, dále
jen „společnost Howmet Aerospace“, „my“ nebo „nás“). Přečtěte si tyto zásady používání souborů cookie
a podobných technologií (dále jen „zásady používání souborů cookie“), abyste pochopili, jak používáme
soubory cookie, webové majáky a sledovací technologie, jak sdílíme informace, které poskytují, a jak můžete
řídit nebo spravovat svůj souhlas se shromažďováním údajů pomocí těchto technologií.
Tyto zásady používání souborů cookie jsou součástí našich zásad ochrany osobních údajů. Pojmy
s velkými začátečními písmeny, které zde nejsou definovány, mají definice uvedené v zásadách
ochrany osobních údajů.
Soubory cookie a podobné technologie používáme následujícími způsoby a způsoby, které vám čas od času
budeme sdělovat (s vaším souhlasem, pokud to vyžadují platné zákony).
Co jsou soubory cookie a podobné technologie?
Cookie je malý textový soubor, který webová stránka uloží do vašeho zařízení. Soubory cookie jsou většinou
webových stránek používány z bezpečnostních důvodů, ke zjištění a zlepšení způsobu, jakým se uživatelé pohybují
na webových stránkách, nebo k umožnění fungování různých prvků. Soubory cookie mohou například webové
stránce umožnit uložení vašeho hesla, určení, zda jste navštívili webovou stránku poprvé a jak dlouho jste se na ní
zdrželi, určení, zda jste byli na webovou stránku přesměrováni z jiné webové stránky, a zjištění dalších podobných
informací.
Podobné technologie, jako jsou webové majáky nebo pixelové značky, obvykle fungují prostřednictvím malých
souborů (například ve formátu GIF nebo PNG), které se otevírají na stránce, v reklamě nebo v e-mailu. Vyžádání
těchto souborů ze serveru odhalí určité údaje, například typ prohlížeče, IP adresu a další informace. Sledovací pixely
(někdy označované jako webové majáky) jsou elektronické značky s jedinečným identifikátorem vložené do
webových stránek, online reklam a/nebo e-mailů. Jsou určeny k poskytování informací o používání, jako jsou
zobrazení reklamy nebo kliknutí, k měření oblíbenosti stránek a souvisejících reklam a k přístupu k uživatelským
souborům cookie. Tyto technologie můžeme také používat ke shromažďování, analýze a korelaci s určitými
informacemi jiných sledovacích technologií souvisejícími se zařízeními, která používáte k přístupu na stránky, jako
jsou IP adresy, typ a verze prohlížeče, jazyk prohlížeče, verze operačního systému, jedinečné identifikátory zařízení
a další informace o vašem počítači/počítačích a/nebo mobilním zařízení / mobilních zařízeních, a to v rozsahu
zpřístupněném vaším zařízením, operačním systémem nebo vámi zvolenou konfigurací či volbami. V některých
případech mohou být tyto technologie použity k identifikaci vašeho zařízení nebo prohlížeče prostřednictvím
běžného procesu známého jako „tvorba otisku zařízení“.
Mezi další sledovací technologie patří také lokálně sdílené objekty (známé také jako „soubory flash cookies“),
HTML cookies nebo jiný sledovací software, který ukládá data do vašeho zařízení jménem třetích stran. Tyto
soubory mohou být instalovány prostřednictvím prohlížeče nebo jiného softwaru v počítači, který prohlížeč
používá. Tyto soubory můžeme instalovat my nebo třetí strana. V zájmu řízení ukládání dat prostřednictvím
takového softwaru mohou být uživatelé požádáni, aby změnili své předvolby v samotném softwaru,
prostřednictvím prohlížeče nebo prostřednictvím specializovaných doplňků nebo zásuvných modulů.
Jaký je rozdíl mezi dočasnými a trvalými soubory cookie?
Všechny soubory cookie mají stanovenou dobu, po kterou budou uchovávány. Soubory cookie se obvykle dělí na
„dočasné soubory cookie“ a „trvalé soubory cookie“ (podle toho, jak dlouho budou uchovány). Dočasné soubory
cookie zůstávají v prohlížeči po dobu, kdy jste přihlášeni na konkrétní webové stránce, a obvykle „vyprší“ nebo jsou
z vašeho zařízení odstraněny při opuštění webové stránky nebo krátce poté, při zavření prohlížeče nebo když je
odstraníte. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení delší dobu, někdy trvale, nebo dokud je neodstraníte.
Jak mohou tyto technologie ovlivnit mé soukromí?
Informace ze souborů cookie a podobných technologií mohou být používány ke shromažďování informací
o vašich aktivitách v průběhu času a mezi stránkami. Informace mohou být například agregovány a použity
k určení vzorců chování na webových stránkách nebo jednoduše k uložení vašich preferencí. V některých

případech můžeme používat soubory cookie a podobné technologie k propojení informací o vašem procházení,
prohlížení nebo jiném používání s vaším konkrétním zařízením, prohlížečem a dalšími osobními údaji, které
o vás uchováváme. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak se soubory cookie a další sledovací a analytické
technologie obecně používají a jak mohou ovlivnit vaše soukromí, navštivte stránku www.allaboutcookies.org
a naše zásady ochrany osobních údajů.
Jaké soubory cookie / technologie používáme a jak je používáme/sdílíme?
Soubory cookie a podobné technologie používáme z několika důležitých důvodů. V první řadě soubory cookie
používáme pro „nezbytné“ nebo „funkční“ účely, což znamená, že umožňují fungování různých prvků stránek.
Některé další analytické soubory cookie nebo soubory cookie k měření výkonu a podobné technologie sledují,
jak jsou stránky používány nebo jak fungují a jak uživatelé s těmito stránkami pracují.
Upozorňujeme, že konkrétní soubory cookie a technologie, které používáme, se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Můžeme využívat externí poskytovatele analytických služeb, kteří používají nástroje
jako Google Analytics ke zlepšení analýzy našich webových stránek. Seznam souborů cookie aktuálně
používaných na našich stránkách naleznete v nabídce nastavení prohlížeče. Pokud máte dotazy ohledně
konkrétního souboru cookie nebo jiné technologie, můžete nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedených
informací.
Na našich stránkách obecně používáme následující typy souborů cookie a podobných technologií:
Základní a funkční soubory cookie / technologie
Naše stránky obvykle používají určité soubory cookie, webové majáky a sledovací technologie, které umožňují
různé operace na webové stránce. Naše stránky založené na prohlížeči například vyžadují instalaci nezbytných
souborů cookie, které zajišťují udržování aktivní relace nebo zachování vašeho přihlášení k účtu. Naše stránky
založené na prohlížeči mohou podobně požadovat instalaci souboru cookie pro různé funkce, například pokud
chcete, aby si váš prohlížeč zapamatoval vaše uživatelské jméno nebo heslo nebo abyste zůstali přihlášeni i po
ukončení relace. Upozorňujeme, že pokud váš prohlížeč soubory cookie nepřijímá nebo pokud s těmito soubory
cookie neudělíte souhlas, nemusí tyto funkce fungovat správně nebo může dojít ke zhoršení vašeho uživatelského
komfortu.
Analytické soubory cookie / technologie
Naše stránky používají soubory cookie, webové majáky a sledovací technologie za účelem porozumění, jak se
uživatelé pohybují na našich stránkách, a za účelem určení obsahu, který si uživatelé prohlížejí. Například při vaší
první návštěvě našich webových stránek mohou naše stránky nainstalovat několik dočasných souborů cookie, které
sledují, jak dlouho se zdržujete na jednotlivých stránkách. Naše stránky také mohou instalovat trvalé soubory cookie,
které nám pomáhají sledovat počet vracejících se návštěvníků a porozumět, jak se uživatelé na naše stránky
dostávají. Tyto soubory cookie, webové majáky a sledovací technologie se obecně používají ke zlepšení výkonu
našich stránek a ke zjištění, jak se uživatelé dostávají na naše stránky nebo jiné stránky a jak pracují s jejich prvky.
Tyto soubory cookie nebo technologie mohou být poskytovány nebo řízeny námi nebo našimi důvěryhodnými
externími poskytovateli služeb. V současné době například spolupracujeme s některými poskytovateli
analytických služeb (například se společností Google), kteří analyzují používání našich stránek. Tyto informace
mohou být souhrnně analyzovány našimi externími poskytovateli služeb nebo námi mohou být propojeny
s dalšími informacemi, které o vás uchováváme.
Soubory cookie / technologie související s reklamou a cílením
Naše stránky také používají soubory cookie, webové majáky a sledovací technologie k pochopení, přizpůsobení
a poskytování obsahu a reklam prostřednictvím našich stránek. K zobrazování reklam na internetu můžeme
například využívat třetí strany, jako jsou reklamní sítě a reklamní burzy, a můžeme využívat externí poskytovatele
analytických služeb, kteří vyhodnocují a poskytují nám a/nebo třetím stranám informace o používání těchto reklam
na webových stránkách třetích stran a o prohlížení reklam a našeho obsahu. Informace, které shromažďují, zahrnují
informace o vašich návštěvách našich stránek (například o stránkách, které jste si prohlédli). Tyto sledovací
technologie třetích stran mohou informovat, optimalizovat a zobrazovat reklamy na základě vašeho používání
stránek a na základě jakýchkoli demografických informací shromážděných při vašem používání stránek. Tyto
technologie například: obvykle (a) získávají přehled o vašich preferencích a vzorcích chování, aby vám mohly

poskytovat relevantnější reklamy a služby; (b) zabraňují, abyste viděli stejné reklamy příliš často; a (c) rozumí
účinnosti reklam, které vám byly doručeny.
Toto shromažďování informací a cílení reklam probíhá jak na našich stránkách, tak na webových stránkách
třetích stran, které jsou zapojeny do reklamní sítě (například na webových stránkách, na kterých se zobr azují
reklamy poskytované reklamní sítí). Informace o vašem používání našich stránek můžeme také sdílet s našimi
reklamními a analytickými partnery a údaje získané z těchto technologií můžeme propojit s dalšími
informacemi, které o vás uchováváme (například jestli jste u nás hostem, nebo máte účet). Tento proces nám
také pomáhá sledovat účinnost našich marketingových aktivit a dozvědět se více o produktech a službách, které
naše hosty a zákazníky zajímají. My a naši externí dodavatelé společně používáme technologie třetích stran
k informování, jak zobrazení reklam, používání reklamních stránek a vaše interakce s těmito zobrazeními
reklam a/nebo reklamními stránkami souvisí s návštěvami našich stránek. Další informace naleznete v našich
zásadách ochrany osobních údajů.
Jak mohu odstranit soubory cookie nebo odvolat svůj souhlas?
Řízení používání souborů cookie, webových majáků a sledovacích technologií nebo odvolání souhlasu se
shromažďováním informací můžete provádět několika způsoby. V první řadě, mnoho prohlížečů umožňuje změnit
jejich nastavení tak, aby dovolovaly nebo blokovaly instalaci souborů cookie. Všechny soubory cookie uložené
prohlížečem můžete odstranit pomocí nabídky prohlížeče týkající se ochrany osobních údajů.
Třetí strany vám mohou nabídnout možnost volby, zda si přejete, aby byly vaše údaje za tímto účelem
shromažďovány. Chcete-li se dozvědět více informací o analytických a marketingových stránkách společnosti
Google nebo se z nich odhlásit, navštivte stránku http://www.google.com/analytics/tos.html Smluvní podmínky
služby Google Analytics, Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google nebo Odhlášení ze služby Google
Analytics. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak se odhlásit od používání souborů cookie společností Google,
navštivte stránku Nastavení reklam společnosti Google.
Pokud chcete podniknout kroky k odhlášení ze sledování některými online inzerenty, můžete navštívit
odhlašovací stránku společnosti Digital Advertising Alliance na adrese http://www.aboutads.info/choices nebo
stránku společnosti Network Advertising Initiative na adrese www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp
nebo, pokud se nacházíte v EU, adresu http://www.youronlinechoices.eu. Další informace o řízení používání
souborů cookie nebo o ostatních online volbách naleznete na stránce
https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Upozorňujeme, že většina moderních prohlížečů obsahuje funkci „nesledovat“, která může pomoci chránit vaše
soukromí. V případě našich stránek je toto řízeno námi používaným systémem souhlasu s používáním souborů
cookie.
Aktualizace těchto zásad
Tyto zásady používání souborů cookie můžeme čas od času aktualizovat. Na našich stránkách budeme
zveřejňovat nejaktuálnější verzi těchto zásad používání souborů cookie s datem jejich účinnosti. Vaše další
používání těchto stránek znamená, že s podmínkami těchto zásad používání souborů cookie souhlasíte.

