Zásady používání souborů cookies
Co je to cookie?
"Soubory cookie" jsou malé textové soubory, které se ukládají na počítači nebo mobilním
zařízení, když si prohlížíte webové stránky. Soubory cookie jsou obecně používány k tomu,
aby webové stránky fungovaly efektivněji, mohou obsahovat údaje související s funkcí nebo
zobrazováním stránek, nebo mohou webovým stránkám umožnit "zapamatovat si" Vaše
aktivity nebo preference po určité časové období.

Proč používáme cookies?
Soubory cookie používáme z různých důvodů, které jsou podrobně uvedeny níže, jako
například pro základní operace, navigaci na stránkách a pro zlepšení Vašich zkušeností
během návštěvy naší webové stránky. Dále používáme cookies pro analýzu počtu
návštěvníků a chování na našich webových stránkách a pro poskytování konkrétního
obsahu, jako jsou např. videa, na naší webové stránce a marketingové personalizované
účely.

Typy cookies, které používáme
Funkční cookies:
cookies nám umožňují zapamatovat si vaše základní volby. Vylepšujeme tím váš uživatelský
komfort. Jedná se například o zapamatování si jazyka či umožnění zůstat přihlášen.

Cookies sociálních sítí:
tyto cookies nám umožňují komfortně vás propojit s vaším profilem na sociálních sítích a
například vám umožnit sdílet produkty a služby s přáteli a rodinou.

Personalizace obsahu:
tyto cookies nám umožní zobrazit vám obsah a reklamy dle údajů, které jsou o vás dostupné
tak, abychom následovali Vaše potřeby. Jedná se zejména o to, jaký obsah sledujete. Na
základě toho Vám můžeme nabídnout podobné produkty i témata.

Nepersonalizovaná reklama:
tyto cookies nám umožňují zobrazovat vám obecnou reklamu na produkty a služby.

Personalizovaná reklama:
díky těmto cookies Vám můžeme nabídnout relevantní produkty a služby na míru, a to na
základě Vašich nákupů, vašeho chování a vašich osobních preferencí.

Měření publika:
tyto cookies nám umožňují optimalizovat naše stránky pro vaše komfortní používání, a to na
základě toho, jak je používáte. Cílem je zapamatovat si či předpokládat vaše volby. Jde
například o využívání funkcí, jejich umístění, chování na stránce.

Nezbytné
Cookie

Typ

Doba
trvání

Popis

Tento soubor cookie je nativní pro aplikace PHP. Tento soubor cookie se používá k
ukládání a identifikaci jedinečného ID relace uživatele za účelem správy relace
PHPSESSID https 14 dní
uživatele na webových stránkách. Tento soubor cookie je souborem cookie relace a
je smazán po zavření všech oken prohlížeče.

Analytické
Cookie

_ga

_gid

Typ

Doba
trvání

Popis

https 2 roky

Soubor cookie _ga, instalovaný službou Google Analytics, vypočítává údaje o
návštěvnících, relacích a kampaních a také sleduje používání webu pro analytickou
zprávu webu. Soubor cookie ukládá informace anonymně a k rozpoznání jedinečných
návštěvníků přiřazuje náhodně vygenerované číslo.

https 1 den

Soubor cookie _gid, instalovaný službou Google Analytics, ukládá informace o tom, jak
návštěvníci používají webové stránky, a zároveň vytváří analytickou zprávu o výkonu
webových stránek. Mezi shromažďované údaje patří počet návštěvníků, jejich zdroj a
anonymně navštívené stránky.

_gat_gtag_ https

1
Nastaveno společností Google pro rozlišení uživatelů.
minuta

Cookies třetích stran
Partner

Ochrana osobních údajů

Účel

Google Ads

https://policies.google.com/privacy

Platforma pro reklamu ve vyhledávání, bannerovou
reklamu, YouTube reklamu, retargeting, měření konverzí.

Facebook
Ads

http://www.facebook.com/about/privacy/

Platforma pro reklamu na Facebooku, retargeting, měření
konverzí

Seznam.cz Shttps://o.seznam.cz/ochrana-udaju/
klik

Platforma pro reklamu ve vyhledávání, bannerovou
reklamu, retargeting, měření konverzí

