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Zásady používání souborů cookie

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás
tímto informujeme, že naše stránky využívají pro svoji činnost za účelem zlepšení Vám
poskytovaných služeb tzv. cookies.
Co jsou soubory cookies:
Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče.
Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další
nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou
důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.
Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení
bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na
stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Typy používaných cookies:
Nastavení

Tyto cookies v sobě nesou informaci o aktuálním nastavení webu. Pokud webová stránka
podporuje personalizaci, např. zvětšení textu, změnu barev a další, budou tyto informace
uložené v těchto cookies.

Zabezpečení

Pokud webová stránka podporuje přihlašování uživatelů, soubory cookie zabezpečení
používáme k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k
ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.

Procesy

Soubory cookie procesů umožňují webům poskytovat služby, které návštěvníci očekávají,
například navigaci na webových stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem webu. Bez
těchto souborů cookie web nebude fungovat správně.

Stav relace

Jedná se o shromažďování údajů o chování návštěvníků. Může se jednat například o
informace o tom, jaké stránky uživatelé navštěvují nejčastěji nebo zda se jim na některých
stránkách nezobrazují chyby. Tyto cookies nám pomáhají zlepšovat služby a uživatelské
prostředí na webu.

Analytické cookies

Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových
stránek a aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může
používat sadu souborů cookie ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání
webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační
údaje jednotlivých návštěvníků. Hlavním souborem cookie používaným službou Google
Analytics je soubor __ga.

1/2

Zásady používání souborů cookie

Kromě vytváření přehledů statistik využití webových stránek lze službu Google Analytics
společně s reklamními souborů cookie použít k zobrazení relevantnějších reklam ve službách
Google (např. Vyhledávání Google) a na webu.

Rozšíření, sociální pluginy, systémy třetích stran

Webová prezentace může využívat rozšíření, tzv. sociální pluginy (např. Facebook tlačíko
"Líbí se mi", seznam tweetů Twitter, apod.) a nebo systémy třetích stran, jako např. výše
popsaný Google Analytics. Za konkrétní podobu, množství a účel souborů cookies uložených
do vašeho prohlížeče od poskytovatelů třetích stran zodpovídá výhradně poskytoval této služby
/ těchto služeb.
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