PRAVIDLA POŽÍVÁNÍ COOKIES
Tento dokument můžeme průběžně aktualizovat i bez upozornění. Proto Vám
doporučujeme, abyste se pravidelně seznamovali s jeho zněním.
Aktuální verze byla vydaná dne 10.5.2018.

Co jsou soubory cookies?
Cookies je krátký textový soubor, který do prohlížeče odesílají navštívené webové stránky.
Webovým stránkám umožňuje zapamatovat si informace o vaší návštěvě, například
preferovaný jazyk nebo jiná nastavení. Další návštěva našich stránek tak může proběhnout
lépe a může být pro vás přínosnější než první návštěva, např. nemusíte znovu volit
preferovaný jazyk. Soubory cookies jsou proto důležité, bez nich by bylo prohlížení webu
složitější.

Jaké cookies zpracováváme?
Návštěvník webových stránek, který má ve svém webovém prohlížeči povolené přijímání
souborů cookies, tím akceptuje způsob nakládání s cookies na konkrétní webové stránce.
Soubory cookies nemohou prozkoumávat Váš počítač nebo jiné zařízení, případně číst v nich
uložená data. Dočasné cookies (tzv. session cookies) se aktivují vždy při návštěvě webové
stránky a po ukončení jeho prohlížení se automaticky smaže. Trvalé cookies (tzv. long term
cookies) zůstávají uloženy v počítači nebo v jiném zařízení i po ukončení prohlížení webové
stránky.

Na jaké účely využíváme cookies?
Soubory cookies používáme na mnoho účelů. Používáme je například na ukládání vašich
předvoleb bezpečného vyhledávání, výběr relevantních reklam, sledování počtu návštěvníků
stránek, zjednodušení registrace do našich služeb, ochranu vašich dat nebo zapamatování
vašich nastavení.
Ve všeobecnosti můžeme cookies rozdělit podle účelu do 4 kategorií:
•
•
•
•

Nevyhnutné
Funkční
Analytické
Reklamní

Nevyhnutné cookies vám umožňují používání webových stránek a používání základních
funkcí jako jsou zabezpečené oblasti, nákupní košíky a online platby. Tyto cookies o vás
neshromažďují žádné informace, které by se dali použít na marketingové účely, ani si
nepamatují vaši historii prohlížení internetu.
S pomocí nevyhnutných cookies:
•

Zjišťujeme totožnost, když se na stránky přihlásíte

•
•

Zajišťujeme, abyste na našich webových stránkách našli potřebnou službu i v případě,
že bychom naše webové stránky nějakým způsobem reorganizovali, atd.
Bez jejich využívání nemůžeme zaručit plnou funkčnost naší stránky.

Funkční cookies - slouží k poskytování služeb nebo na zapamatování si nastavení s cílem
zajištění maximálního komfortu při používání webových stránek.
S pomocí funkčních cookies:
•
•
•
•

Pamatujeme si, jaké nastavení jste si zvolili, například preferovaný jazyk
Pamatujeme si, zda jste již dali nějaký souhlas nebo nesouhlas, např. potvrdili Cookies
policy (a nemusíme vás touto otázkou obtěžovat dvakrát)
Můžeme vám nabídnout podporu formou proaktivních chatovacích relací
Předem vyplníme vaše údaje ve formulářích, atd.

Analytické cookies – shromažďují informace o tom, jak používáte naše webové stránky,
např. které stránky navštěvujete, zda jste narazili na nějaké chyby, například ve formulářích.
Tyto cookies neshromažďují žádné informace, podle kterých by bylo možné zjistit vaši
totožnost – všechny údaje jsou anonymní a slouží na to, abychom věděli jakou máme
návštěvnost stánek, dokázali analyzovat chování návštěvníků a zjistit, jaký obsah a informace
jsou pro naše návštěvníky zajímavé.
S pomocí analytických cookies :
•
•
•

Získáváme statistické údaje o tom, jak používáte naše webové stránky
Můžeme zachytit případné chyby a jejich odstraněním stránky zkvalitňovat
Testujeme různé koncepce našich webových stránek pro zlepšení vaší uživatelské
zkušenosti, atd.

Jakékoliv uložené analytické informace jsou anonymní a požívané výlučně na naše vlastní
technické a marketingové účely.
Reklamní cookies – umožňují zobrazovat cílenou reklamu na našich webových stránkách na
základě sledování Vašeho chování a vyhledávání na internetu a to díky identifikaci
v nastavení Vašeho prohlížeče. Tyto soubory cookies neidentifikují konkrétní osobu, ale
nastavení a preference anonymního použivatele konkrétního počítače. Reklamní cookies se
používá i na vyhodnocení efektivnosti konkrétní reklamy. Údaje z těchto cookies získávají
přímo provozovatelé reklamních systémů a naše strana k nim nemá přístup.
S pomocí reklamních cookies:
•

Vás můžeme přepojit na sociální sítě, jako je Facebook a na základě údajů o vaší
návštěvě potom budete dostávat reklamu z jiných webových stránek, které by vás
mohly zajímat.

•

Můžeme poskytovat údaje o vaší návštěvě třetím stranám, které vám potom budou
zobrazovat reklamy, které by vás mohly zajímat, atd.

Jak si zkontrolujete nastavení cookies?
Soubory cookies můžete kontrolovat nebo smazat dle uvážení. Na podrobnosti se podívejte
na stránce allaboucookies.org můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém
počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste znemožnili jejich ukládání.
V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webové lokality
manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkcionality nebudou fungovat.
Návod na odstranění všech i nekorektně zapsaných cookies najdete níže.
Návody na vymazání nebo blokování Cookies v nejčastěji používaných prohlížečích:
▪
▪
▪
▪
▪

Internet Explorer ™ http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows-vista/Block-orallow-cookies
Safari™ http://www.apple.com/
Opera™ http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html
Mozilla Firefox™ http://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Google
Chrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en

Jestliže používáte jiný internetový prohlížeč, informujte se prostřednictvím funkce „Pomoc“
ve vašem internetovém prohlížeči nebo u jeho výrobce o pokynech ohledně zamezování
vymazávání cookies.

Užitečné linky
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google
Zásady používání osobních údajů společnosti Facebook

Více podrobnějších informací o souboru cookies najdete na stránkách
www.allaboutcookies.org, http://www.whatarecookies.com/

