Co jsou to cookies?
Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají v počítači nebo v mobilním zařízení, když
navštěvujete webovou stránku. Soubory cookie jsou široce využívány poskytovateli online služeb,
protože usnadňují a urychlují interakci mezi uživateli a webovými stránkami, umožňují zlepšit cílení a
relevanci reklam, sbírat analytická data a celkově poskytnou návštěvníkům webu lepší zážitek.
Soubory cookie nastavené webovými stránkami se nazývají "cookies první strany". Cookies nastavené
jinými stranami, než je webová stránka nebo vlastník platformy, se nazývají cookies třetích stran.
Soubory cookie třetích stran umožňují poskytovat speciální funkce, jako je například reklama,
interaktivní obsah, nebo analytika. Třetí strany, které nastavují tyto cookies, mohou následně
rozpoznat váš počítač nebo zařízení jak při návštěvě dotyčné webové stránky, mobilní aplikace nebo
platformy, ale i při návštěvách některých jiných webových stránek nebo mobilních aplikací.
Proč používáme cookies?
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce
zdržíte, ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro přizpůsobení zobrazení webových stránek
vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout
lepší přehlednost webových stránek.
Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje
nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.
Třetí strany poskytují soubory cookie prostřednictvím našich webových stránek pro účely analýzy a
další účely a tyto údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu s používáním cookies třetích stran dle
nastavení vašeho internetového prohlížeče.
Naše webové stránky lze procházet také v anonymním režimu, který neumožňuje sbírání osobních
údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.
Používáme cookies třetích stran, konkrétně společnosti Google - cookie nazvaný "NID". Prohlížeč
odesílá tento soubor cookie požadavkům na weby společnosti Google. Soubor cookie NID obsahuje
jedinečný identifikátor, který Google používá k zapamatování si vašich preferencí a dalších
informací, například vašeho preferovaného jazyka (např. Angličtina), kolik výsledků vyhledávání
chcete zobrazit na stránku (např. 10 nebo 20) a zda chcete zapnout filtr Bezpečné vyhledávání
společnosti Google. Google používá cookies jako NID a SID k přizpůsobení reklam ve vlastnostech
Google, jako je například Vyhledávání Google. Tyto cookies například používáme k zapamatování si
vašich nejnovějších vyhledávacích dotazů, předchozích interakcí s reklamami inzerenta nebo
výsledků vyhledávání a návštěv webových stránek inzerenta. To nám pomůže ukázat vám
přizpůsobené reklamy na Googlu. Dále se používá cookie 1P_jar: reklamní soubor cookie Google
používaný pro účely sledování uživatelů a cílení reklam.
O podmínkách užití cookies společnosti Google se můžete dočíst zde.
Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže uvedené odkazy:
Microsoft Cookies průvodce
http://support.microsoft.com/gp/cookies/cs (CZ)
http://www.aboutcookies.org/ (EN)

Jak odmítnout ukládání cookies?
Máte právo rozhodnout, zda chcete soubory cookie přijmout nebo odmítnout. Předvolby cookie pro
přijetí/odmítnutí cookies můžete nastavit v rámci svého webového prohlížeče. Pokud se rozhodnete
soubory cookies odmítnout, můžete stále používat naše webové stránky, ačkoli váš přístup k některým
funkcím a oblastem může být omezen. Jelikož přesný postup, jak můžete odmítnout soubory cookie se
liší v závislosti na prohlížeči, který používáte, přesný postup jak soubory cookies odmítnout naleznete
v nápovědě svého prohlížeče.

