POUŽITÍ COOKIES
Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších
informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše Internetové stránky, a pomáhají
nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.
Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a
zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a díky jejich
používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

Soubory cookies zejména:
slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení
uživatelského dojmu z Internetové stránky; umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil
Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem; napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu
přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.
Na našich Internetových stránkách používáme dva druhy cookies:
•

•

Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče
jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových
stránek či přidružených aplikací nezbytné.
Permanentní cookie (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější
orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies
zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném
nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server
při každé návštěvě Internetových stránek.

Cookies pro Sociální média a reklamu:
Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Vás se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z našich
Webových stránek. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe
přizpůsobovat reklamu Vašim zájmům, a to na našich Webových stránkách i mimo ně. V některých případech je
součástí těchto cookies i zpracování Vašich osobních údajů. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek
zobrazení reklamy, která pro Vás nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku,
či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, abyste na sociálních médiích sdíleli obsah.
Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen
některých. Pokud ale nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly.
Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného
internetového prohlížeče.

