
Zásady použití cookies 

Cookies jsou malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších                
informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše webové stránky, a               
pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby. 

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám takový obsah a služby, které nejlépe odpovídají Vašim              
potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich webových stránek a              
díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší. 

Soubory cookies zejména: 

- slouží k efektivní navigaci na webové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně             
k vylepšení uživatelského dojmu z internetové stránky; 

- umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil webové stránky nebo zda je              
novým návštěvníkem; 

- napomáhají zobrazovat na webové stránce obsah přizpůsobený zájmům konkrétního uživatele. 

Cookies používáme v případě, že navštívíte naše internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu               
a anonymním statistikám ohledně návštěvnosti. 

Na našich webových stránkách můžeme používat dva typy cookies: 

- Dočasné cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají se do souboru cookie             
Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou               
funkčnost internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné. 

- Trvalé cookies (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a            
pohodlnější orientaci na našich internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace           
či snadnější výběr Vámi určeného obsahu). Tyto cookies zůstávají v úložišti cookies Vašeho             
prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového            
prohlížeče. 

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen              
některých (v závislosti na typu prohlížeče). Pokud nám ale nepovolíte použití cookies, některé funkce              
internetových stránek nemusí fungovat tak, jak by měly. 

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu               
příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích          
najdete na následujících odkazech:  

Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs  

Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies 

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security 

Na našich webových stránkách používáme tyto kategorie cookies: 

- Zcela nezbytné cookies (strictly necessary cookies): Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování            
webových stránek a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Obvykle jsou            
nastaveny jako odpověď na Vaše akce na stránce, jako například vyplnění formulářů, nastavení             
preferencí nebo přihlášení se. 

- Výkonové cookies (performance cookies): Tyto cookies nám umožnují shromažďovat analytické          
údaje za účelem zlepšení výkonu a funkčnosti našich webových stránek. Tyto analytické údaje             
mohou zahrnovat měření popularity stránky, běžné způsoby, jak se lidé pohybují po stránce a jak               



často jsou určité funkce používány. Obvykle data pro účely revizí agregujeme, ale v určitých              
případech můžeme sbírat informace o obsahu, který jste navštívili, za účelem pochopení toho, co              
Vás nejvíce zajímá. 

- Personalizační cookies (customization cookies): Tyto cookies nám pomáhají pochopit, jak jsou           
naše marketingové kampaně efektivní, a zlepšit uživatelské prostředí pomocí personalizace. 

Jaké cookies používáme? 

Název cookies 
Kdo má přístup 

k informacím (my 
nebo třetí strana)? 

Účel Doba trvání 

Facebook pixel Stanovský consulting &   
marketing s.r.o. 

marketingové účely a 
sběr dat pro 
vyhodnocování návštěv 

180 dní 

Google Analytics Stanovský consulting &   
marketing s.r.o. 

marketingové účely a 
sběr dat pro 
vyhodnocování návštěv 

180 dní 

Sklik Stanovský consulting &   
marketing s.r.o. 

marketingové účely a 
sběr dat pro 
vyhodnocování návštěv 

180 dní 

Google Stanovský consulting &   
marketing s.r.o. 

marketingové účely a 
sběr dat pro 
vyhodnocování návštěv 

180 dní 

 

 


