Prohlášení o používání souborů „cookies“
Tyto webové stránky v souladu s platnými právními předpisy ukládají na Vaše zařízení soubory
obecně nazývané jako „cookies“. Cookies jsou používány za účelem zlepšení fungování této webové
stránky a dále za účelem zlepšení poskytování služeb poskytovaných Vám touto webovou stránkou.
Co jsou cookies?
Cookies jsou malé datové soubory automaticky vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem
počítači prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče, díky kterým si navštívené webové stránky
pamatují některé Vámi zadané údaje a nastavení, které jste na nich provedli, což Vám poskytuje
usnadnění v tom, že tyto údaje a nastavení nemusíte zadávat znovu. Pokud se později vrátíte na tuto
webovou stránku, Váš prohlížeč pošle dříve uloženou cookies zpět na webový server, který tak rychle
a bez Vaší další součinnosti získá všechny informace, které si o Vás předtím uložil. Může se jednat i o
některé Vaše osobní údaje. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu
soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití
přihlašovacích údajů. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.
Jaké cookies používáme?
Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze
webu, pro kontrolu hlasování v anketách, pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto
webových stránek, ke správné funkčnosti těchto stránek, pro zapamatování Vašich přihlašovacích
údajů do systému našich webových stránek, pro zjišťování, které stránky a funkce webové stránky
používáte nejčastěji, pro správné cílení reklamních sdělení aj.
Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies
jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.
Soubory cookies používané této webové stránce lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva
základní druhy. Krátkodobé tzv. „session cookies“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy
v prohlížeči ve Vašem zařízení pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. „persistent
cookies“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte
(doba ponechání souborů cookies ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookies a
nastavení vašeho prohlížeče).
Souhlas s ukládáním cookies
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním
těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů 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
Tato webová stránka využívá souborů cookies. Používáním webové stránky s tím vyjadřujete souhlas.

