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Oznámení o používání souborů cookies 

Toto Oznámení o používání souborů cookies je součástí Prohlášení o ochraně osobních údajů. Více 
informací o nás a o tom, jak chráníme informace o návštěvnících Webové stránky, najdete v našem 
Prohlášení o ochraně osobních údajů. Abychom Vám mohli poskytnout přístup k  Webové stránce a 
služby přizpůsobené Vašim potřebám, potřebujeme znát a uchovat informace o tom, jakým 
způsobem používáte Webovou stránku. Toho dosáhneme pomocí malých textových souborů, tzv. 
cookies. Cookies obsahují malé množství informací a jsou staženy prostřednictvím serveru Webové 
stránky do Vašeho počítače nebo jiného zařízení. Váš internetový prohlížeč poté zašle soubory 
cookies zpět Webové stránce při každé další návštěvě, díky čemuž Vás Webová stránka rozpozná a 
najde informace např. o Vašich uživatelských preferencích (navštívené stránky, kliknutí, historie 
aktivit). Podrobnější informace o souborech cookies a jejich fungování naleznete na 
http://www.aboutcookies.org/. Kdykoliv navštívíte Webovou stránku, může docházet ke 
shromažďování informací prostřednictvím souborů cookies nebo jiných technologií (informace o 
jazyce, zemi a dříve navštívených stránkách). Získané soubory cookies jsou využívány pouze ve 
velmi omezeném rozsahu, který je nezbytný pro technické účely (funkčnost webové stránky), a jsou 
uchovávány po dobu až pěti let v souladu s mezinárodními standardy NAI - 
https://www.networkadvertising.org/. Tyto informace není možné propojit s žádnou konkrétní 
osobou. Návštěvou Webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookies v rozsahu uvedeném v 
tomto Oznámení o používání souborů cookies.  

Jaké soubory cookies používáme a proč? 

• Některé soubory cookies, které používáme, jsou nezbytné k tomu, abyste mohli procházet 
Webovou stránku a využívat její funkce, jako například přístup do zabezpečených oblastí, 
jež mohou obsahovat informace pro registrované uživatele (tzv. „nezbytné cookies“).  

• Používáme rovněž tzv. „funkční cookies“ uchovávající informace, které nám umožňují 
přizpůsobit stránku našim uživatelům; například uložit Váš jazyk nebo Vaši geografickou 
polohu či fakt, že jste již vyplnili naši anketu. Tyto informace jsou využívány pro velmi 
omezený účel a jsou uchovávány po omezenou dobu. Všechny tyto údaje jsou zcela 
anonymní a nejsou používány k jiným účelům.  

• Jak my, tak poskytovatelé našich služeb rovněž využíváme analytické služby, které nám 
pomáhají zjistit, do jaké míry je obsah našich Webových stránek efektivní, co zajímá naše 
uživatele, a jak zlepšit fungování Webové stránky. Kromě toho využíváme tzv. web 
beacons, známé také jako pixelové tagy k počítání návštěv našich Webových stránek, a 
dále tzv. „výkonové cookies“, které monitorují, kolik unikátních uživatelů Webovou 
stránku navštěvuje a jak často. Tyto údaje používáme výhradně pro statistické účely a 
naším cílem není využívat tyto informace k identifikaci konkrétních uživatelů.  

• Chcete-li získat podrobnější informace o souborech cookies, které používáme, kontaktujte 
nás zde. 

• Jak můžete kontrolovat soubory cookies? 

• Návštěvou Webové stránky souhlasíte s tím, že můžeme do Vašeho počítače nebo zařízení 
umístit soubory cookies, jak je vysvětleno výše. Tyto soubory však můžete kontrolovat a 
spravovat několika způsoby. Mějte prosím na paměti, že odstranění nebo blokování souborů 
cookies může ovlivnit Vaši uživatelskou zkušenost a je možné, že nebudete mít úplný 
přístup k některým oblastem Webové stránky. 

• Kontrola pomocí internetových prohlížečů 

• Většina internetových prohlížečů Vám umožní kontrolovat, jaké soubory cookies máte 
uloženy, jednotlivé soubory cookies vymazat nebo blokovat ukládání souborů cookies z 
určitých či ze všech webových stránek. Vezměte však na vědomí, že pokud všechny soubory 
cookies odstraníte, veškerá Vaše osobní nastavení budou ztracena, a to včetně preferencí 
zakazujících používání souborů cookies, neboť i tato volba vyžaduje nastavení tzv. opt-out 
cookies. Více informací o tom, jak můžete nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby byly 
soubory cookies blokovány či filtrovány, naleznete na www.cookiecentral.com/faq nebo na 
www.aboutcookies.org. 

https://www.deloitte.cz/legal/privacy_statement_cz.pdf
https://www2.deloitte.com/cz/cs/legal/privacy.html
http://www.aboutcookies.org/
https://www.networkadvertising.org/
https://www2.deloitte.com/cz/cs/footerlinks/contact-us.html
http://www.cookiecentral.com/faq
http://www.aboutcookies.org/
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• Nastavení tzv. „analytických cookies“ 

• Můžete též zamezit tomu, aby Vaše anonymní prohlížení internetových stránek bylo 
ukládáno do analytických souborů cookies. Vezměte prosím na vědomí, že využíváme 
služeb poskytovatelů analytických cookies uvedených níže. Více informací o zásadách 
ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů a možnostech zákazu používání jejich 
cookies můžete získat na následujících odkazech: 
  

• Adobe: www.adobe.com/privacy/opt-out.html 

• Google Analytics: www.google.com/analytics/learn/privacy.html 

• Tlačítka sociálních sítí 

• Používáme rovněž tlačítka sociálních sítí, která uživatelům umožňují webové stránky sdílet 
nebo je ukládat do záložek. Jedná se o tlačítka, která odkazují na stránky sociálních sítí 
provozované třetími stranami, které mohou načítat údaje o Vašich aktivitách na internetu 
včetně Webové stránky. Pročtěte si prosím podmínky používání a zásady ochrany osobních 
údajů těchto internetových stránek, abyste přesně porozuměli tomu, jak tyto stránky Vaše 
údaje využívají, a zjistili, jak můžete ukládání těchto údajů zamezit nebo jak je můžete 
vymazat. 

• Externí webové služby 

• Pro zobrazení obsahu na Webové stránce, například pro zobrazení obrázků či přehrávání 
videí, někdy využíváme externích webových služeb. Stejně jako v případě tlačítek sociálních 
sítí nejsme schopni těmto externím stránkám či doménám zabránit, aby shromažďovaly 
údaje o tom, jak využíváte obsah vložený na naše Webové stránky. 

• Toto Oznámení o používání souborů cookies můžeme podle našeho uvážení čas od času 
upravit či doplnit. V případě, že dojde ke změně či doplnění tohoto Oznámení o používání 
souborů cookies , změní se i datum poslední revize uvedené v horní části této stránky, 
přičemž takto upravené či doplněné Oznámení o používání souborů cookies bude ve vztahu 
k Vám a Vašim informacím účinné od tohoto data. Doporučujeme Vám pravidelně 
kontrolovat toto Oznámení o používání souborů cookies, abyste měl(a) přehled o tom, 
jakým způsobem soubory cookies používáme. 

 

 

 

http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

