PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ 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.
Proč používáme cookies?
Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Cookies používáme pro nastavení obsahu
webových stránek vzhledem k preferencím uživatele a optimalizaci využití webových
stránek. Rovněž jsou používány k vytvoření anonymních, souhrnných statistických
údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové
stránky. Informace tak pomohou zlepšit strukturu a obsah stránek.
Jaké cookies používáme?
Používáme několik typů cookies, naše vlastní i externí soubory získané od partnerů, se
kterými spolupracujeme. Soubory využívané na našich stránkách mohou být
rozděleny na následující typy:
•

•

•

Analytické cookies – sbírají informace o tom, jak uživatel využívá webovou
stránku, o typu webové stránky, ze které byl návštěvník přesměrován, o počtu
návštěv uživatele a o statistikách webové stránky. Tyto soubory
nezaznamenávají osobní data, ale jsou používány pro shromažďování statistik
webové stránky.
Dynamické cookies – používají se k uložení informací o relacích. Soubory s
informacemi o relacích umožňují navádění po webové stránce, aniž by
uživatel musel vkládat ty samé informace, které už byly vloženy. Po ukončení
prohlížeče jsou soubory smazány.
Trvalé cookies – zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Jak mohu odstranit, nebo zablokovat cookies?
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče.
Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení.
Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit
užívání jen některých souborů cookie. Omezení používání cookies může mít vliv na
některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek. V
případě, že je některá z funkcí webových stránek nefunkční, je vhodné zkontrolovat
nastavení cookies ve webovém prohlížeči a přijetí cookies zařízení umožnit.

