Text banneru:
"Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním
tohoto webu s tím souhlasíte."

Stránka cookie.
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje
internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující
návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by
procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a
přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě.
Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.
Druhy souborů cookies
Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto
internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po
zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory
vymažou.
Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou
stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim
potřebám.
Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např.
přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných
návštěvníky na www stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení
internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze
identifikovat.
Jaké soubory cookie se používají
Soubory cookie používané na www stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy.
Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči pouze do té doby, než
uživatel prohlížeč zavře, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy v zařízení mnohem déle
nebo dokud je ručně uživatel neodstraní (doba ponechání souborů cookie v zařízení závisí na nastavení samotné
cookie a nastavení vašeho prohlížeče).
Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:
•

trackingové (sledovací), které zjišťují informace o návštěvnosti našeho webu

•

remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení

•

analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé
používají

•

esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si
Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy
Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak
pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro
více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.
Jak odmítnout používání souborů cookies.
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie
automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo
nastavit užívání jen některých souborů cookie.
Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme
soubory cookies.
Více informací o zpracování a využití dat najdete na: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.

