
 

 

POLITIKA SOUBORŮ COOKIE 

Co jsou cookies a k čemu se používají? Cookie je malý textový soubor, který můžete poslat 

na váš počítač nebo mobilní zařízení identifikující váš webový prohlížeč a akce prováděné na vašem 

počítači při používání služby. Váš webový prohlížeč odešle tyto cookies zpět na web, který je 

sleduje, kdy při každé další návštěvě, aby mohly stránky fungovat vice efektivní a poskytovat 

užitečné informace, například jak používat web. Data, která shromažďujeme pomocí cookies, 

pomáhají lépe porozumíme našim zákazníkům, abychom mohli poskytovat více zaměřené 

uživatelské rozhraní Využití znalostí z vašich předchozích návštěv na našem webu, můžeme zlepšit 

následné návštěvy webu umístěním našeho obsah podle vašich požadavků. Používáme cookies 

hlavně proto, že chceme vytvořit naše stránky a mobilní aplikace jsou uživatelsky přívětivé a máme 

zájem o chování anonymní uživatel na webu. 

Naše soubory cookie zpravidla neukládají důvěrné ani osobní údaje, jako je vaše jméno a 

adresa nebo údaje o kreditní kartě. Cookies se nazývají relace nebo trvalé, podle toho, jak jak 

dlouho se používají: 

• Soubory cookie relací se ukládají pouze pro vaši online relaci a zmizí s počítač nebo zařízení při 

zavření prohlížeče. 

• Trvalé soubory cookie zůstanou na vašem počítači nebo zařízení i poté zavření prohlížeče na 

zadanou dobu uvedenou v souboru cookie Jak se cookies používají na webu. 

Hlavní účely použití cookies jsou následující: 

1. Absolutně nezbytné cookies. Slouží k provozu webových stránek a nelze je vypnout. Obvykle oni 

jsou nastaveny pouze v reakci na akce uživatele, například přihlašování systému nebo vyplňování 

formulářů. Toto jsou údaje o uživatelích, kteří nejsou převedeni na analytické systémy třetích 

stran. 

2. Soubory cookie výkonu. Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak uživatelé 

používají web, například stránky, které návštěvníci navštěvují nejvíce a zda se zobrazují chybové 

zprávy z webových stránek. Tyto soubory cookie neshromažďují informace identifikace 

návštěvníka. Všechny informace shromážděné těmito cookies kombinuje, a proto je anonymní. 

Používá se pouze pro zlepšit výkon webových stránek. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Funkční soubory cookie. Tyto soubory cookie umožňují webům zapamatovat si vaše volby (např. 

vaše jméno, jazyk nebo oblast) a poskytněte pokročilé, přizpůsobené funkce. Pro informace 

shromážděné těmito cookies lze poskytnout anonymitu a nemohou sledovat vaše procházení 

jiných webů. 

4. Soubory cookie pro Google Analytics. Tyto soubory cookie se používají ke shromažďování 

informací o tom, jak návštěvníci dostávají přístup a používání našich stránek. Používá se ke 

sledování výkonu, podávání zpráv a hlášení, které ovlivní vylepšení provedená web. Cookies 

shromažďují informace v anonymní podobě, včetně počtu návštěvníci navštěvující web, jejich 

pohlaví a věk, počet stránek, na kterých jsou podíval se, jaké stránky navštívil a jak dlouho zůstali. 

5. Soubory cookie třetích stran pro marketing, reklamu a remarketing. Web pracuje s třetími 

stranami, které odesílají reklamy nebo nabízíme nabídky naším jménem a přizpůsobte si obsah, 

který vy vidíš. Tyto třetí strany mohou použít cookies k vytvoření profilu. své zájmy a zobrazovat 

relevantní reklamy na jiných webech. Nejsou ukládat osobní údaje přímo a používat jedinečný 

identifikátor v prohlížeč nebo internetové zařízení. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, vy 

Obdržíte méně relevantní obsah. Příkladem toho je zobrazování reklamy na jeden z našich 

produktů nebo služeb digitálně nebo sociální kanál, který vás povzbudí k návštěvě našich 

webových stránek. Správa, deaktivace a mazání souborů cookie. 

Většinu souborů cookie lze ovládat z nastavení prohlížeče. Vy můžete: 

• Zobrazit jednotlivé cookies spolu s jejich datem expirace a odstranit je, pokud si vyberete 

• Blokovat soubory cookie třetích stran (nebo požadavek na sledování). 

• Blokovat všechny cookies. 

• Při zavření prohlížeče smažte všechny cookies. 

Pokud se rozhodnete zablokovat všechny soubory cookie, bude fungovat mnoho webů nesprávná 

a funkčnost se může poškodit. Z tohoto důvodu nedoporučujeme při používání našeho webu 

deaktivujte cookies. Níže uvedené odkazy vás nasměrují k pokynům ke změně. nastavení cookies 

v nejpopulárnějších prohlížečích: 

Google Chrome:      https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-

yourcomputer  

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-

explorerdelete-manage-cookies  

 

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_GB&locale=en_GB  

Další webové prohlížeče: https://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2 
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