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VYUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 („GDPR“)

Vážení,

dovolujeme  si  Vás  informovat  o  přístupu,  který  uplatňujeme  v  souvislosti  s  ukládáním  a  využíváním  cookies  v  koncových
zařízeních návštěvníků webových stránek.

Co jsou to cookies?

Cookies představují malý textový soubor, jenž obvykle obsahuje jedinečný identifikátor, a který je zaslán do prohlížeče Vašeho
koncového zařízení a je umístěn v úložišti Vašeho koncového zařízení. Tento soubor obsahuje některé anonymní informace jako
je identifikátor, název webové stránky, případně dobu trvání (okamžik expirace). Tento soubor může být dočasný a existuje v
době Vašeho přihlášení na určitou webovou stránku anebo může mít trvalou povahu a zůstává v úložišti Vašeho koncového
zařízení po dobu stanovené expirace nebo dokud není odstraněn uživatelem.

Proč cookies používáme?

Cookies  používáme  především  proto,  abychom  zajistili,  že  výše  uvedené  webové  stránky  řádně  fungují,  Cookies  rovněž
využíváme  pro  určení,  jaké  služby  Vás  zajímají  a  následně  Vám  případně  poskytli  jejich  nabídku.  Cookies  nepoužíváme,
abychom zjistili Vaše další osobní údaje, avšak údaje, které jejich prostřednictvím máme k dispozici, můžeme případně spojit
s Vašimi osobními údaji, které nám poskytnete jiným způsobem.

Jaké jsou typy cookies ukládané prostřednictvím webových stránek?

 Systémové cookies
Tento typ cookies je nutný k samotnému provozu webových stránek.

 Cookies zajišťující některé funkce webových stránek
Jsou významné například pro uchování volby některého z Vámi zvolených nastavení a usnadňují tak procházení
webových stránek.

 Cookies zajišťující personalizaci obsahu webových stránek
Tyto soubory cookies zaznamenávají Vaše návštěvy webových stránek, jaké odkazy jste sledovali a také, jaké
oblasti  webových  stránek  jste  navštívil.  Tyto  informace  používáme  k  tomu,  abychom  přizpůsobili  Vašim
preferencím webové stránky a jejich obsah.

 Soubory cookies používané na webových stránkách třetích osob, jejichž propojení se případně nacházejí na těchto
webových stránkách, se řídí jejich vlastní politikou cookies a ochrany údajů.

Jaké jsou Vaše možnosti při správě cookies?

Rozsah, v jakém jsou ukládány jednotlivé typy cookies, můžete ovlivnit především nastavením svého prohlížeče. Rovněž tak
můžete dosavadní cookies, které jsou již umístěné v úložišti Vašeho koncového zařízení, odstranit. Prostřednictvím nastavení
Vašeho prohlížeče můžete rovněž požadovat upozornění týkající  se ukládaných cookies. Podrobnější  informace o nastavení
cookies jsou k dispozici přímo v nastavení Vašeho prohlížeče, případně, prosím, nahlédněte do nápovědy Vašeho prohlížeče.

Změna rozsahu, v jakém umožníte využívat cookies, především rozhodnete-li se pro blokaci cookies, může ovlivnit váš komfort
při procházení webových stránek, případně znemožní některé jejich funkce. Své rozhodnutí však můžete vždy změnit.


