
 

 

Informace o souborech cookies 

Naše internetové stránky používají soubory cookies. Jde o malé textové soubory, 

které jsou ukládány do Vašeho prohlížeče nebo zařízení navštívenými internetovými 

stránkami. Pomocí cookies Vás můžeme odlišit od ostatních uživatelů a sbírat 

informace o způsobu používání našich stránek (např. počet návštěvníků, doba, kterou 

zde strávili nebo jaký obsah je zajímal). 

Tyto informace jsou anonymní (např. jaký používáte prohlížeč a název domény 

poskytovatele Vašeho internetového připojení) a využíváme je pouze za účelem 

zlepšování a správného fungování našich stránek. Nesnažíme se identifikovat 

jednotlivé návštěvníky, pokud neuvedou své kontaktní údaje prostřednictvím 

některého z formulářů na stránkách. 

Můžeme používat následující typy souborů cookies: 

1. Strictly necessary cookies – Jedná se o cookies, které jsou nezbytné pro 

správné fungování našich stránek. Zahrnují, například, cookies umožňující 

Vám přihlásit se do zabezpečených částí našich stránek, používat nákupní 

košík nebo internetové platby. 

2. Analytical/performance cookies – Umožňují nám rozpoznat a spočítat 

návštěvníky našich stránek a zjistit, jak se uživatelé po stránkách pohybují. 

Pomáhá nám to zlepšit způsob, jakým naše stránky fungují, například, aby 

mohli uživatelé snadno najít informace, které je zajímají. 

3. Functionality cookies – Jsou používány k tomu, aby Vás stránky rozpoznaly, 

pokud se na ně vrátíte. To nám umožňuje personalizovat pro Vás obsah 

a zapamatovat si vaše preference (například výběr jazyka). 

4. Targeting cookies - Tyto cookies zaznamenávají které, stránky jste navštívili a 

odkazy, které jste využili. Tyto informace používáme k personalizaci obsahu a 

reklamy na stránkách, tak aby více odpovídaly Vašim zájmům. K tomuto účelu 

je můžeme rovněž sdílet s třetími osobami (například s poskytovateli reklamy). 

5. Flash cookies – Naše stránky využívají přehrávač Adobe Flash Player 

k přehrávání audio a video obsahu. Přehrávač Flash Player používá Flash 

Cookies např. pro ukládání předvoleb přehrávání videa. 

 

 



 

 

 

Soubory cookies vlastní a převzaté 

Zda je soubor cookies "vlastní" nebo "převzatý", se odvíjí od domény, která ho do 

Vašeho zařízení nebo vyhledávače umístí. Soubory cookies "vlastní" ukládá webový 

server, který uživatel v tuto chvíli navštěvuje. Převzaté soubory cookies jsou ty, které 

jsou umístěny jinou doménou, než je web navštívený uživatelem. 

Trvalé soubory cookies 

Tyto soubory cookies zůstanou ve Vašem zařízení po dobu v nich uvedenou. Jsou 

aktivovány pokaždé, když navštívíte webový server, který daný soubor cookies 

vytvořil. 

Dočasné soubory cookies 

Tyto soubory cookies umožňují provozovatelům webových stránek propojovat akce 

uživatele během používání prohlížeče. Soubory cookies jsou vytvořeny, když otevřete 

okno prohlížeče a smazány při jeho zavření. 

 

Více informací o jednotlivých cookies a jejich účelu, ke kterému je používáme, 

naleznete v následující tabulce: 

Typ cookies Které cookies využíváme? 

Strictly necessary 

PHPSESSID 

Analytical/performance 

Google Analytics 

Functionality cookies 

Targeting cookies 

Flash cookies 

 



 

 

Stránky třetích stran 

Naše internetové stránky obsahují odkazy na jiné weby, které jsou kontrolovány třetími 

stranami. 

Návštěvníci by se měli seznámit se zásadami ochrany soukromí těchto stránek a 

uvědomit si, že nepřijímáme odpovědnost za způsob, jakým zpracovávají Vaše osobní 

údaje. 

Blokování souborů cookies 

Při přístupu na naše internetové stránky byly soubory cookies odeslány do Vašeho 

prohlížeče a uloženy ve Vašem zařízení. 

V nastavení Vašeho prohlížeče si můžete zapnout nebo vypnout jejich ukládání. 

Pokud však ukládání cookies odmítnete, je možné, že nebudete moci naplno využít 

funkce, které Vám naše stránky nabízejí. 

Způsob odstraňování souborů cookies se v jednotlivých prohlížečích liší. Konkrétní 

pokyny najdete v záložce "Nápověda" ve Vašem prohlížeči. Podrobnější informace o 

správě souborů cookies u nejběžnějších internetových prohlížečů naleznete zde: 

1. Internet Explorer  

(https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/278835) 

2. Firefox    

(http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-

stored) 

3. Chrome 

(http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=cs&amp;answer=95647) 

4. Opera  

(http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/) 

5. Safari  

(http://support.apple.com/kb/PH5042) 

6. Safari pro iPad a iPhone 

(http://support.apple.com/kb/HT1677) 

Chcete-li se dozvědět více o modulech cookies, včetně jejich správy a odstraňování, 

navštivte www.allaboutcookies.org 

https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/278835
http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=cs&amp;answer=95647
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.apple.com/kb/HT1677
http://www.allaboutcookies.org/


 

 

Svůj souhlas s používáním cookies můžete kdykoli odvolat pomocí nastavení Vašeho 

internetového prohlížeče. 

Zásady ochrany soukromí, které ve vztahu k Vašim osobním údajům uplatňujeme, 

naleznete na webových stránkách www.novodvorska-plaza.cz. 

 


