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Prezentace cookies na webech

ZÁSADY O POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE
Úvod
Tyto webové stránky (dále také „naše“, „web“, „webové stránky“) jsou provozovány podnikatelem
Pavlem Oršulou se sídlem Černého 804/54, 635 00, Brno - Bystrc, Česká Republika IČO: 449 69 210,
registrovaným dle živnostenského zákona. Zavazujeme se chránit a respektovat vaše právo na soukromí.
Tyto zásady o souborech cookie stanovují základ, na kterém soubory cookie používáme na našich
webových stránkách. Přečtěte si prosím pečlivě následující zásady, a pokud k nim máte nějaké otázky
nebo s nimi nesouhlasíte, kontaktujte nás prosím na adrese p.orsula@senam.cz a to předtím, než naše
webové stránky budete používat. Tyto zásady mohou být čas od času měněny a to v souladu s aktualizací
těchto stránek. Čas od času byste měli tyto stránky zkontrolovat, abyste se ujistili, že s danými změnami
souhlasíte. Tyto zásady jsou platné od 25. 5. 2018
Naše podmínky užití souborů cookie
Během návštěvy těchto webových stránek automaticky dostanete na Váš počítač jeden (případně více)
souborů cookie, které jsou využívány především pro zvýšení Vašeho komfortu a optimální poskytování
našich služeb.
Co jsou soubory cookie?
Cookie jsou malé textové soubory obsahující zanedbatelné množství informací (písmena a číslice), které
se ukládají do Vašeho zařízení při návštěvě konkrétní webové stránky. Jsou užitečné především proto, že
umožňují webovým stránkám rozeznat webový prohlížeč nebo zařízení, které uživatel používá.
Kdy využíváme soubory cookie?
Na našich webových stránkách jsou soubory cookie nastaveny námi, případně třetími stranami (subjekty,
se kterými máme uzavřenou smlouvu). Využívají se takzvané jednorázové relační a trvalé soubory.
Relační jsou soubory cookie, které jsou po ukončení relace trvale odstraněny. Naopak trvalé cookie jsou
uloženy ve Vašem počítači do doby, než skončí jejich platnost (maximálně 2 roky), nebo než jsou Vámi z
počítače odstraněny. Soubory umožňují podnikateli rozpoznat Vaši opakovanou návštěvu.
Jaký druh souborů cookie používáme?
Soubory cookie mohou být použity k mnoha různým účelů. Mohou Vás rozpoznat při návštěvě našich
webových stránek a poskytnou Vám přizpůsobené prostředí podle vašich nastavení. Soubory cookie také
zvyšují bezpečnost a rychlost Vašeho užívání našich webových stránek Soubory cookie nám také
umožnují nabídnou Vám reklamy na našich stránkách i mimo ně a poskytnou vám přizpůsobené funkce
prostřednictvím zásuvných modulů jako je například tlačítko „Sdílet“ pro sociální sítě.
Druh cookie

Účel využití a doplňující informace

Ověření

Pokud jste přihlášení na webové stránky soubory cookie nám pomáhají ukazovat Vám
ty pravé informace a přizpůsobit Vaše prostředí

Zabezpečení

Soubory cookie používáme jako podporu funkcí zabezpečení za účelem zjištění
zlovolné aktivity a porušení Smlouvy s uživatelem

Optimalizační

Tyto soubory umožňují sledovat anonymní uživatelská data (např. trendy v klikání) a
poskytují dlouhodobě funkční a bezproblémovou stránku pro všechny uživatele webu.

Preference,

Soubory cookie nám sdělují, jaký jazyk preferujete a jaké jsou vaše nastavení pro
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funkce a služby

komunikaci. Také vám mohou usnadnit vyplňování formulářů na našem webu Také
Vám ve spojení s našimi zásuvnými moduly poskytují funkce a informace
přizpůsobený obsah.

Reklamní

Soubory cookie také používáme k tomu, abychom Vám zobrazovali relevantní
reklamu a to jak na našem webu, tak i mimo něj a to ve spolupráci s třetími stranami a
to zejména k tomu, abychom mohli neustále vyhodnocovat a zlepšovat vztah s Vámi a
zjistit, která reklama se Vám zobrazila a byla pro Vás zajímavá a vyhovuje Vašim
potřebám a zájmům.

Analytické
statistické

Soubory cookie jsou využity pro porozumění tomu, jak návštěvníci našich webových
stránek stránky využívají a jak k nim přistupují. Lze je tak optimalizovat z hlediska
uživatelských potřeb, aby byly uživatelsky co nejpříjemnější. Soubory cookie nám
mimo jiné pomáhají zjistit, jak náš web funguje v různých lokalitách.

Výkonnostní

Důležité pro správnou funkci webových stránek, zlepšování uživatelské zkušenosti.
Pomohou nám zapamatovat si Vaše předvolby, aby Vaše každá další návštěva byla
pohodlnější a usnadnila Vám hledání.

Nezbytné

Nezbytné soubory cookie jsou využity pro správnou funkci webových stránek –
pamatují si tak vaše volby a další informace, abyste tyto informace nemuseli uvádět
znovu.

Kontrola nad soubory cookie
Ukládání souborů cookies do Vašeho zařízení můžete zcela nebo částečně odmítnout. Většina prohlížečů
ve svých nastaveních umožňuje nastavovat předvolby pro soubory cookie.
V případě, že chcete odmítnout nebo odstranit všechny soubory cookie, můžete to provést ve Vašem
prohlížeči. Odmítnutí souborů cookie však bude mít negativní vliv na použitelnost nejen našeho webu,
ale i všech ostatních. Doporučujeme pro Váš uživatelský komfort povolit soubory cookie při návštěvě
našich webových stránek a ponechat je ve svém počítači i po své aktuální návštěvě.
V případě, že máte zájem získat více informací o souborech cookie, které využíváme, kontaktujte nás,
prosím, na email: p.orsula@senam.cz.

strana 2/2

