PROHLÁŠENÍ O POUŽITÍ COOKIES A MOŽNOSTI ZAMEZENÍ
POUŽITÍ
CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky
stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Při každé další
návštěvě stránek pak prohlížeč tato data uložená v souboru pošle zpět serveru.
Tomuto malému souboru se říká „cookie“ a je to v krátký textový soubor, obsahující
specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi. Cookies využíváme k tomu,
abychom zabezpečili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak lidé používají
naše stránky. Proto máme v cookies uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí
sledujeme uživatelské trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým
způsobem si je prohlížejí. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro
ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek
ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME?

Naše internetové stránky využívají pouze cookies „první strany“, tedy cookies
používané pouze našimi webovými stránkami (dále jen cookies první strany) a
cookies „třetích stran“ (tedy cookies pocházejících z internetových stránek třetích
stran). Cookies první strany využíváme pro ukládání uživatelských preferencí a
údajů, potřebných během vaší návštěvy na internetových stránkách a to při
sledování anonymních statistik, hlasování v anketách, přepnutí zobrazení z
mobilních zařízení do PC verze webu a přihlášení registrovaného uživatele. Cookies
třetích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování a to za
pomoci třetích stran - poskytovatelů webových statistik. Cookies třetích stran použité
pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše internetové stránky a
poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí stranou.

SOUHLAS S UKLÁDÁNÍM COOKIES

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven
jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů
cookies.

JAK POSTUPOVAT POKUD NESOUHLASÍTE S POUŽITÍM COOKIES

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového
prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených
adresách:
Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com
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