Informace o použití cookies
Vážení návštěvníci našich stránek,
tento dokument obsahuje základní informace o tom co jsou cookies, proč a jak je využíváme na tomto
webu, jak je můžete upravit a případně zakázat. Tyto informace byly připraveny v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (GDPR).
Najdete tu tyto informace:
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CO JSOU COOKIES?

Jde o malé datové soubory, které jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba
přihlašování. Díky cookies si stránky mohou také zapamatovat různé nastavení, jako je jazyk, font a
další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umísťujeme
na váš počítač. Totéž dělá většina velkých internetových stránek a poskytovatelů.
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NA CO VYUŽÍVÁME COOKIES NA TOMTO WEBU?

Cookies lze podle trvanlivosti rozdělit na dva základní druhy
Krátkodobé (session cookie) – zůstávají ve Vašem prohlížeči do zavření Vašeho prohlížeče, poté se
vymažou.
Dlouhodobé (persistent cookie) – zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení
Vašeho prohlížeče a nastavení cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte.
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NA NAŠEM WEBU POUŽÍVÁME TATO COOKIES:

Technická cookies (krátkodobé) – jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce webových stráneka
není možné je vypnout. Z hlediska GDPR je jejich legitimita dána našim oprávněným zájmem.
Ostatní typy cookies používáme na základě Vámi uděleného souhlasu:
Preferenční cookies – usnadňuji práci s používáním webu, např. zapamatování jazyka, ve kterém se
stránky zobrazují, hodnoty předvyplňované ve formulářích apod.

Analytická cookies – slouží pro nás k analýze používání webu tak, abychom mohli web stále
vylepšovat. Pomohou nám zjistit, které stránky jsou nejvíce navštěvované, na které odkazy návštěvníci
nejčastěji klikají apod.
Marketingová cookies – díky nim dokážeme naše webové stránky propojit se sociálními sítěmi a
reklamními sítěmi třetích stran. Díky tomu Vám web může zobrazovat relevantní reklamu i mimo náš
web.
Tyto tři typy cookies můžete na našem webu kdykoli odsouhlasit nebo nám souhlas odebrat.
Příkladem cookies třetích stran jsou:
YouTube (krátkodobé i dlouhodobé) – využívá je přehrávač videí YouTube. Jsou na Váš počítač
umístěny ve chvíli, kdy přehrávač spustíte.
Google Analytics (dlouhodobé) - abychom Vám mohli stránky lépe přizpůsobit, využíváme pro měření
anonymních dat o chování uživatelů nástroj Google Analytics.
AdWords (dlouhodobé) – generované reklamním systémem. Pomocí těchto cookies můžeme
vyhodnocovat efektivitu prodejních kanálů.
Sklik (dlouhodobé) – generované reklamním systémem. Pomocí těchto cookies můžeme
vyhodnocovat efektivitu prodejních kanálů.
Facebook (krátkodobé i dlouhodobé) – jsou používány widgetem sociální sítě Facebook, který je
vložen na těchto stránkách.
Twitter (dlouhodobé) – jsou používány widgetem sociální sítě Twitter, který je vložen na těchto
stránkách.
MailChimp (krátkodobé i dlouhodobé) – generované aplikcí Mailchimp. Tyto cookies nám umožnují
vyhodnotit účinnost reklamního kanálu.
Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali a nikdy do nich neumisťujeme
citlivá nebo osobní data.
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JAK LZE UPRAVIT VYUŽÍVÁNÍ COOKIES

Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí
možnost blokace umísťování cookies na Vás počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít
všechny naše online služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem
prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče
to jsou:
▪
▪
▪
▪
▪

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Android

Podrobnosti najdete na stránkách AboutCookies.org .
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Od 1.1.2022 pak musíte při první návštěvě webu vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s použitím
volitelných cookies. Tento souhlas můžete kdykoli upravit. Nastavení cookies najdete v zápatí našich
stránek.
Udělený souhlas/nesouhlas se ukládá ve vašem prohlížeči na 12 měsíců, pak se Vás znovu budeme
dotazovat.
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