CO JSOU TO COOKIES?
Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při
návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu nebo jiného
zařízení. Následně, při každé další návštěvě naší stránky se soubory cookies
zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies
rozpozná.

COOKIES MAJÍ RŮZNÉ FUNKCE
Pamatují si vaše preference a celkově zvyšují uživatelský komfort. Také mohou
zajistit, aby reklamy, které vidíte online, odpovídaly vašim zájmům a preferencím.
Cookies jsou nutné pro uchování stavu těchto stránek v průběhu vaší návštěvy.

JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME?
Používáme následující soubory cookies:








Nezbytně nutné soubory cookies - jedná se o cookies, které jsou potřebné pro
provoz našich webových stránek. Patří mezi ně například cookies, které Vám
umožní přihlášení se do zabezpečených oblastí našich webových stránek.
Analytické/výkonnostní soubory cookies - ty nám umožní rozpoznat a
spočítat počet návštěvníků a zjistit, jak se návštěvníci pohybují na našich
webových stránkách, když je používají. To nám pomáhá zlepšit způsob, kterým
fungují naše webové stránky, například tím, že zajistí, aby uživatelé snadno
nalezli to, co hledají. K těmto účelům využíváme například služeb Google
Analytics (Jak Google využívá data, když používáte naše stránky)
Funkční soubory cookies - jsou používány k tomu, abychom Vás rozeznali,
když se vrátíte na naše webové stránky. Diky tomu můžete využívat služeb
automatického přihlášení.
Cílené cookies - tyto cookies sledují návštěvu našich webových stránek,
stránek, které jste navštívili a odkazy, které jste sledovali. Použijeme tyto
informace, aby naše webové stránky a reklamy na nich zobrazené více
odpovídaly Vašim zájmům. Můžeme také sdílet tyto informace s třetími stranami
za tímto účelem.
Vezměte prosím na vědomí, že třetí strany (včetně například reklamních sítí a
poskytovatelů externích služeb, jako jsou služby pro analýzu webového provozu)
mohou také používat cookies. U těchto cookies se bude pravděpodobně jednat o
analytické/výkonnostní soubory cookies nebo cílené cookies.

NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE A COOKIES
Cookies můžete zablokovat pomocí aktivace nastavení na Vašem prohlížeči, který
Vám umožňuje odmítnout nastavení všech. Pokud však budete používat nastavení
prohlížeče pro zablokování všech cookies (včetně základních cookies), nebudete
mít pravděpodobně přístup k části našich stránek (stránek pro přihlášené
uživatele). Pro správné a bezchybné fungování těchto stránek je nutné mít cookies
ve vašem prohlížeči zapnuté.

