INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ COOKIES
1. Soubory Cookies

1. Cookies
V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
Vás tímto informujeme, že na našich webových stránkách (serverech) využíváme tzv. cookies.

Co jsou soubory cookies a k čemu slouží?
Jedná se o krátký textové soubory, který webová stránka odesílá do prohlížeče. Tím
webu umožní zaznamenat informace o Vaší návštěvě. Když web následně znovu navštívíte,
prohlížeč zašle uložené cookies zpět na server, a ten tak získá všechny informace, které si o
Vás při Vaší předchozí návštěvě uložil. Cookies používá snad každá webová stránka na světě.
Soubory cookies tak umožňují uložit si konkrétní informace o předchozí návštěvě
uživatele. Díky tomu Vám může předvyplnit údaje do formuláře nebo rovnou zvolit Vámi
preferovaný jazyk a další nastavení. Prohlížení webu a využívání jeho funkcí je tak jednodušší,
produktivnější a uživatelsky příjemnější. Činí procházení internetu mnohem snazším,
přizpůsobuje web Vašim potřebám a zvyšují uživatelskou přívětivost webových stránek.
Cookies usnadňují personalizaci.
Cookies nezabírají na disku téměř žádné místo a neslouží k získávání jakýchkoli
citlivých osobních údajů či k identifikaci Vás, jakožto konkrétní osoby.

Druhy cookies souborů
Soubory cookies jsou dočasné a trvalé. Dočasné soubory jsou uloženy ve Vašem
počítači jen po dobu prohlížení webové stránky. Po uzavření okna prohlížeče se tyto dočasné
soubory vymažou. Trvalé cookies soubory jsou ve Vašem počítači uloženy déle. Pomáhají nám
identifikovat Váš počítač při další návštěvě webu, přizpůsobit stránky Vašim zájmům apod.
Neumožňují jakkoli identifikovat Vaši osobu.

Správa cookies souborů?
Předně si Vás dovolujeme informovat, že běžné internetové prohlížeče zpravidla
umožňují správu cookies souborů. V nastavení Vašeho prohlížeče tak můžete cookies mazat,
blokovat či zakázat jejich používání, a to pro konkrétní webové stránky nebo všeobecně. Bližší
informace se dozvíte z nápovědy Vašeho prohlížeče.

Má-li Váš prohlížeč použití cookies povoleno, vycházíme z toho, že souhlasíte
s využíváním cookies z naší strany. Pokud s používáním nesouhlasíte, změňte si nastavení
ve Vašem prohlížeči.

K jakým účelům soubory cookies používáme?
Soubory cookies využíváme k:
a. Uložení osobních nastavení
i. Tedy k zapamatování si informací z Vašich posledních návštěv, což
slouží zejména k personalizaci webových stránek při Vaší návštěvě.
b. Zabezpečení.
i. Soubory cookies slouží mimo jiné k ověřování uživatelů, prevenci
nežádoucího a podvodného využití těchto webových stránek, k ochraně
uživatelských dat před neautorizovanými přístupy apod.
c. K uložení registračních informací.
i. V případě, že jste registrovaným uživatelem, je do cookies ukládána
informace o Vašem přihlášení či odhlášení.
d. K reklamním a marketingovým účelům, tedy k:
i. cílení reklamy,
ii. remarketingu
1. remarketing je zjednodušené řečeno automatický výběr
zobrazované reklamy, podle toho, co je pro uživatele relevantní,
iii. k získávání přehledů výkonů reklamních kampaní,
iv. zlepšování přehledů výkonu kampaní.
v. k selekci reklam a výběru, které reklamy se Vám budou na webu
zobrazovat,
vi. využívání dat z remarketingu,
vii. personalizaci obsahu a reklam.
e. Pro zajištění funkčnosti webu.

Google analytics
Webové stránky využívají služby společnosti Google, Inc. Tato služba využívá soubory
cookies. Informace o užívání stránky včetně cookies souboru budou poskytnuty společnosti
Google, která je uloží na svých serverech ve Spojených státech amerických. Tyto informace
Google využije při vyhodnocování užívání webu, vytváření zpráv o aktivitách internetové
stránky pro provozovatele webových stránek (tedy pro nás) a poskytování dalších služeb
týkajících se činností na stránce a užívání internetu pro poskytovatele (provozovatele) těchto
stránek. Výstupy z vyhodnocení využíváme pro marketingové a statistické účely.
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https://policies.google.com/privacy/partners?hl=cs.
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Odesílání dat můžete zakázat. K tomu potřebujete plugin společnosti Google, který je
ke stažení zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

V případě, že odesílání dat nezakážete, máme za to, že s tímto postupem souhlasíte.
Tato data neslouží k jakékoli identifikaci Vás, jakožto konkrétní osoby.

Sklik a retargeting
Naše webové stránky mohou využívat technologie retargetingu od služby Sklik
provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již
projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti SEZNAM.CZ, a.s.
Více informací o této službě se dozvíte zde:
https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pronase-klienty/

Další reklamní systémy
Některé cookies si vytvářejí i externí reklamní systémy. Z jejich pomocí zjišťují, kolika
uživatelům se určitá reklama zobrazila a kolikrát. Prostřednictvím těchto webových stránek
tak mohou být do Vašeho počítače ukládány i cookies jiných provozovatelů reklamních
systémů, které jsou na našem webu umístěny. Může jít především o reklamní systémy
společnosti Google, Inc. nebo společnosti SEZNAM.CZ, a. s. (Sklik) (viz výše).
Reklamní systémy mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a můžete se s nimi
seznámit na výše uvedených odkazech.

