
 

Zásady používání souborů cookie 

Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookie.  

Co jsou soubory cookies: 

Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči. Tyto soubory 

identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Osoba 

uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies pomáhají například:  

 ke správné funkčnosti našich stránek, 

 při zjišťování, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané; na základě čehož 

můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům, 

 pro zapamatování přihlašovacích údajů, které pak není nutné opakovaně zadávat. 

Jaké soubory cookie používáme: 

Používané cookie soubory na našich stránkách rozdělujeme na dva základní typy: 

 krátkodobé, které se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení 

pouze do té doby, než prohlížeč zavřete 

 a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení déle.  

Z hlediska funkce, kterou cookies plní, je lze rozdělit následovně:  

 konverzní a sledovací, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních 

kanálů, 

 remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné 

zacílení, 

 analytické, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu našich stránek, 

 esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu. 

Kromě agregovaných dat ukládáme v anonymizované formě údaje o přihlášených uživatelích, 

včetně aktivity po odhlášení do vypršení cookies 

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími 

stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). 

Podle těchto údajů Vás však nikdy nelze identifikovat.  

Jak odmítnout používání souborů cookie 

Používání souborů cookie lze upravit v nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Většina 

prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie 

lze pomocí nastavení Vašeho webového prohlížeče zcela zakázat nebo povolit užívání jen 

některých souborů cookie.  



 

Jak zabránit ukládání cookies? 
 

 Instalací Google Analytics Opt Out rozšíření – na adrese 

tools.google.com/dlpage/gaoptout naleznete tento analytický nástroj pro 

nejpoužívanější prohlížeče, jehož instalací zabráníte ukládání cookies Google 

Analytics.  

 Vypnutí JavaScriptu v prohlížeči – upozorňujeme, že tato metoda může ohrozit 

správnou funkčnost těchto či jiných webových stránek. Postupy se liší v konkrétních 

prohlížečích. 

 Deaktivace ukládání cookies od třetích stran – postupy se liší v konkrétních 

prohlížečích. 

 Z marketingových cookies se můžete odhlásit pomocí rozličných AdBlock nástrojů, 

VPN nástrojů nebo odhlášením na stránce Networkadvertising.org. 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.networkadvertising.org/choices/

