Cookies
V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto
informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.
Pro zlepšení poskytování našich služeb využíváme na našich webových stránkách cookies. Za
cookies se považuje malé množství dat (krátké textové soubory), které prohlížeč uloží do počítače
Uživatele. Na našich webových stránkách využíváme cookies pro usnadnění prohlížení, statistické
činnosti a pro sociální sítě.
Získáváme tedy údaje o používaném prohlížeči, operačním systému, IP adresu. Žádný z těchto dat
není spojen s konkrétní osobou a tyto údaje jsou pro nás anonymní.
Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari apod.) podporují
správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela
zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.
Máte možnost si ve svém prohlížeči nastavit úroveň ochrany používání cookies případně je zcela
vypnout nebo vymazat. Zvolený postup tedy závisí plně na Vás..

Jaké existují druhy Cookies?
Všeobecně lze soubory Cookies, nebo-li dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na dva druhy. Ty
které se ukládají jen krátkodobě a na webu slouží k usnadnění jeho využívání (např. zapamatováni si
navštívených stránek, zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání
informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání
některých údajů.
Druhý typ souborů cookies se ukládá delší dobu (např. několik týdnu až měsíců). Tyto cookies pomáhají k
tomu, aby bylo možné identifikovat váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek.
Neumožňují vás však identifikovat jako konkrétní osobu.
Dlouhodobé cookies soubory nám umožňují lépe personalizovat naše stránky a nabídnout vám pro vás
relevantní obsah. Sbíraná data jsou zcela anonymní a nemůžeme je spojovat s jakýmikoliv jinými daty.

Za jakým účelem soubory Cookies využíváme?
Zapamatováni si osobního nastavení - Cookies našim webovým stránkám umožňují usnadnit vaše
procházení webových stránek.
Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro
zachování vašich preferencí při prohlížení webových stránek, informaci o zvoleném jazyku nebo měně apod.
Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies mohou
být využity pro reklamní účely formou remarketingu na spřátelených webech těchto společností apod. Tyto
cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Jak Cookies vypnout nebo vymazat?
Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo smazat jejich obsah, který webové stránky o vašich
návštěvách na různých webových stránkách a portálech uložily, můžete využít návody pro jednotlivé
nejčastěji využívané prohlížeče níže:
Chrome: support.google.com
Opera: help.opera.com
Firefox: support.mozilla.org
IE a Edge: support.microsoft.com
Safari: support.apple.com
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