Zásada týkající se souborů cookie

Stejně jako většina webů používáme i my soubory cookie a podobné technologie, které nám
pomáhají pochopit, jakým způsobem lidé používají náš web, abychom jej mohli vylepšovat.
Google Analytics je služba poskytovaná společností Google Inc. Používáme službu Google
Analytics, a proto používáme statistické soubory cookie, které nám pomáhají analyzovat využití
našeho webu ze strany uživatelů. Tyto soubory cookie nám poskytují anonymní informace,
například o tom, že si návštěvník zobrazil jisté stránky na našem webu. Používáme trvalé
soubory cookie. Tyto soubory zůstávají ve vašem počítači i po opuštění našeho webu.
Soubory cookie automaticky identifikují váš prohlížeč našemu serveru při každé interakci s
naším webem. Pokud nechcete povolit shromažďování informací pomocí souborů „cookie“,
můžete je zakázat ve svém prohlížeči.
Prohlížeče (Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome…) jsou v základním nastavení nastaveny
k automatickému přijímání souborů cookie. Nastavení prohlížeče můžete změnit tak, aby
zakazovalo soubory cookie nebo odstraňovaly soubory cookie uložené na vašem zařízení
pomocí prohlížeče. Další informace o změně nastavení prohlížeče naleznete v pokynech ke
svému prohlížeči.
Pokud se rozhodnete používat náš web bez zakázání nebo blokování souborů cookie,
vyslovujete souhlas s tím, že používáme soubory cookie a použijeme (v souladu s touto
zásadou a dalšími částmi našich zásad ochrany osobních údajů) jakékoli informace, které jsme
prostřednictvím těchto technologií získali.
Přiložen je soubor cookie, který budeme používat.
Podstata

Typ

Název

Funkce

Nezbytný

Soubory cookie
platformy
Wordpress

worpdress_*
wp-settings-*

Te to e použí á ke sprá ě o sahu
platformu Wordpress. Sou or ookie slouží
k zaz a e á í aší interakce a k
zapa ato á í po ole í přístupu k
omezeným stránkám, které žadují o ěře í.
I for a e ulože é tě hto sou ore h
ookie elze použít ke ko erč í účelů .
T to sou or jsou klíčo é pro sprá ou
funkci webu, a pokud je zakážete, ěkteré
funkce webu budou nedostupné.

Funkce

Prefere č í
soubory cookie

redirect
Prefere č í sou or ookie u ožňují
dispatchDisclaimer zaz a e at ol a před ol uži atele.
T to sou or ookie u ožňují zapa ato at
si vybraný jazyk a zobrazení verze webu
relevantní pro aši ze i.
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Třetí strana

Statistické
soubory cookie

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

T to sou or ookie jsou ulože
e aše
zaříze í e ter í i e , jeji hž služ jsou
použí á
a to to e u.
Použí á e služ u Google A al ti s k
zaznamenání statistických informací o
á ště í í h ašeho e u. Služ a Google
Analytics zaznamenává informace zahrnující
á i a ští e é strá k , čas strá e ý a
webu, způso , jakým jste se na web dostali, a
informace o tom, na jaké odkazy klikáte.
T to údaje jsou shro áždě po o í z ačk
jazyku JavaScript, která je ulože a a
strá ká h ašeho e u. Nezíská á e žád é
osobní informace ( apř. jméno a adresu),
které u ož il aši ide tifika i.
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