I. Cookies

1. Tato webová stránka používá cookies. Používáme technologie, jako jsou soubory
cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních
médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme
se společností Google a Seznam. Pokračováním v používání tohoto webu souhlasíte s
použitím souborů cookie. Pro vypnutí některých typů cookies můžete změnit nastavení
svého internetového prohlížeče.
2. Cookie jsou malým textovým souborem, který vámi navštívená internetová stránka
ukládá ve vašem počítači nebo mobilním zařízení.
3. Soubory cookie se běžně používají proto, aby internetové stránky mohly fungovat,
nebo aby fungovaly efektivněji. Cookie také poskytují informace o chování
návštěvníků webu. Pomáhají i u perzonalizace obsahu reklam a jejich správnému
zacílení.
4. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně
nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše
povolení.
5. Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami
třetích stran, které se objevují na našich stránkách.
6. Kdykoliv můžete změnit nebo zrušit svůj souhlas prostřednictvím nastavení svého
internetového prohlížeče.
7. Na webových stránkách jsou používány tyto cookies:
- technické cookies, které jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti při využívání
webových stránek,
- soubory cookies, jejichž ukládání je podmíněno souhlasem návštěvníka, které
pomáhají zlepšovat uživatelský dojem, usnadňují prohlížení webových stránek a
nabízení služeb na míru zákazníkům a umožňují statistické měření nebo
vyhodnocování chování zákazníka na webu.
II. Souhlas prostřednictvím nastavení prohlížeče
1. Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč
umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze
považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem
zprostředkování souhlasu.
2. Zakázání cookies může mít za následek nedostupnost některých funkcí webových
stránek, nebo snížení uživatelského dojmu.
3. Použití cookies je možné omezit nebo zakázat v nastavení internetového prohlížeče:
- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
- Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
- Opera: http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html
- Internet Explorer a Edge: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies
- Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ

III. Remarketing
1. Náš web někdy používá funkce Google remarketing, která umožňuje oslovovat s
cílenou reklamou uživatele, kteří v minulosti zavítali na náš web. Dodavatelé třetí
strany (včetně společnosti Google) mohou zobrazovat naše reklamy na různých
stránkách na internetu. Tuto funkci můžete zakázat v nastavení u společnosti Google
www.google.com/settings/ads. Náš web také používá funkci Sklik retargeting.

