
Cookies

Používání souborů cookie

Co jsou soubory cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se umístí v počítači nebo zařízení při návštěvě

webové stránky.  Cookie obvykle  obsahují  název webové stránky,  z níž  pocházejí,  platnost  a

hodnotu.  Při  další  návštěvě  stránky  webový  prohlížeč  znovu  načte  soubory  cookie  a  tyto

informace odešle zpět webové stránce, která původně cookie vytvořila. Soubory cookie, které

používáme, nepoškozují váš počítač. Každý uživatel prohlížením naší webové stránky souhlasí s

jejich používáním a ukládáním do jeho prohlížeče. O této skutečnosti je upozorněn při návštěvě

naší webové stránky a svůj souhlas projevuje dalším prohlížením naší webové stránky.

Jaké soubory cookie používáme?

Cookie používáme za účelem zlepšení našich služeb a pomáhají  k správné funkčnosti našich

stránek.  Na stránkách mohou být  použity  dočasné a trvalé  cookie.  Dočasné cookie (session

cookie) slouží např. po přihlášení se ke službě identifikace uživatele po dobu přihlášení.

Bez  těchto  cookie  nemusí  některé  funkce  webu  fungovat,  nebo  může  být  jejich  funkčnost

omezena.  Dočasné  cookie  se  při  vypnutí  prohlížeče  automaticky  vymažou.  Trvalé  cookie

(persistent  cookie)  obsahují  nastavení  uživatele  a  slouží  tedy  na  zvýšení  jeho  komfortu  při

využívání našich služeb, případně slouží pro statistické nebo reklamní účely. Zůstávají uložené

ve vašem zařízení mnohem déle nebo pokud jejich ručně neodstraníte (doba ponechání souborů

cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Na našich webových stránkách používáme několik typů cookie:

 Základní soubory cookie

Tvoří základ pro provoz našich webových stránek a umožňují používání základních funkcí. Jsou

to např.  zapamatování  přihlášení,  umožnění  přístupu k zabezpečeným oblastem bez nutnosti

opětovného přihlášení, předvyplnění formulářů a podobně. Bez nich bychom nemohli poskytovat

služby, které tvoří základ našich stránek. Pokud tyto cookie zakážete, nebudeme moci zaručit

bezchybný chod stránek.

 Provozní soubory cookie

Pomocí  provozních  cookie  shromažďujeme  statistické  informace  o  tom,  jak  používáte  naše

webové stránky. Tyto technické informace nám např. řeknou, na které části webstránky jste klikli,

kterou  stránky  jste  navštívili  naposledy  a  podobně.  Tyto  cookie  nám  slouží  k  analýze  a

vylepšování našich stránek z hlediska obsahu, výkonu a designu. Pokud tyto cookie zakážete,

nemůžeme vám zaručit bezchybný chod našich stránek.

 Reklamní soubory cookie



Reklamní soubory cookie můžeme používat na našich webových stránkách na zobrazení obsahu

a reklam, které jsou přizpůsobeny vašim zájmům. Tyto cookie mohou shromažďovat informace o

vašich zvycích při prohlížení našich webových stránek. Mohou být využity i na rozpoznání vaší

opětovné návštěvy některé z webových stránek, které jsou součástí naší sítě. Tímto způsobem

můžeme  poskytovat  na  našich  webových  stránkách  obsah  a  reklamy,  které  jsou  pro  vás

relevantnější  a  efektivnější  cílit  přímou  marketingovou  komunikaci,  ale  také  omezit  počet

zobrazení reklamy a měřit účinnost reklamních kampaní.  

 Soubory cookie třetích stran

Na stránkách jsou propojení a integrovaný obsah z jiných webových stránek. Proto mohou být

během používání  našich webových stránek vytvořené soubory cookie,  které nepodléhají  naší

kontrole. Jde například o případ, pokud prohlížená webová stránka používá nástroj pro analýzu

nebo marketingovou automatizaci od třetí strany (například nástroje společností Google) nebo

zobrazuje  obsah  webových  stránek  třetí  strany,  např.  YouTube  nebo  Facebook.  To  má  za

následek přijetí souborů cookie těchto služeb třetích stran, kde nemáme kontrolu nad ukládáním

ani přístup k těmto souborům cookie. Pokud chcete vědět, jak tyto třetí strany používají soubory

cookie, přečtěte si zásady ochrany soukromí a zásady používání souborů cookie těchto služeb.

Odmítnutí používání souborů cookie

Používání  souborů  cookie  lze  nastavit  pomocí  vašeho  internetového  prohlížeče.  Většina
prohlížečů  soubory  cookie  automaticky  přijímá  již  v  úvodním  nastavení.  Soubory  cookie  lze
pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit používání jen některých souborů
cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení  předvoleb pro soubory cookie naleznete na
následujících odkazech:

 Chrome

 Firefox

 Internet Explorer

Budeme respektovat, pokud si výchozí nastavení cookie změníte. Vypnutí některých cookie však

může mít dopad na funkčnost našich webových stránek.
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