Pravidla pro využívání souborů cookie
PRAVIDLA PRO VYUŽÍVÁNÍ COOKIES
Co jsou to cookies?
Cookies jsou malé textové soubory generované internetovou stránkou, kterou klient
navštíví. Tyto informace obsahují data o relaci, která by později by mohla být této
internetové stránce užitečná. Soubory cookie jsou bezpečné, neboť mohou ukládat
pouze informace, které klient do svého prohlížeče zadal, nebo ty, které se zadávají při
vyhledávání stránky. Nemohou spustit kód a nemohou být využity k přístupu do
počítače klienta.
Bez souhlasu klienta nebudou uložená data spojována s daty klienta vznikajícími při
vyhledávání na internetové stránce.
K čemu slouží cookies?
Soubory cookie umožňují shromažďování dat k tomu, aby internetová stránka mohla
uchovávat informace, které jí klient poskytl, a analyzovat způsob, jakým mezi tímto
klientem a danou internetovou stránkou probíhá interakce.
Soubory cookie jsou nezbytné pro fungování internetu a umožňují bezpočet výhod při
poskytování interaktivních služeb, přičemž klientovi usnadňují vyhledávání a
použitelnost internetu, přístup k dříve registrovaným uživatelům, přístup k různým
oblastem, službám, akcím či soutěžím rezervovaným výhradně pro něj, a to bez
nutnosti opětovného přihlašování při každé jednotlivé návštěvě. Rovněž umožňují
měření návštěvnosti, parametrů provozu a počtu vstupů či sledování vývoje.
Soubory cookie nepoškozují vybavení klienta a skutečnost, že je aktivuje, pomáhá při
odhalování a řešení možných chyb, které se na internetové stránce mohou objevit.
Klient má v každém případě možnost provést nastavení svého prohlížeče tak, aby byl
o přijímání cookies informován a, pokud si tak přeje, mohl znemožnit jejich instalování
do svého zařízení.
Mohu se vyhnout používání cookies?
Pro užívání stránky klient nemusí povolit instalaci vlastních cookies ani cookies třetí
strany, čímž však nebude zpochybněna nutnost, aby klient zahájil relaci jako takovou
v případě každé ze služeb, jejíž provedení vyžaduje předchozí registraci nebo
přihlášení(log in).
Pokud si klient přeje vyhnout se využívání cookies na internetové stránce, musí
nejprve znemožnit používání souborů cookie ve svém prohlížeči a následně vymazat
cookies, které jsou v počítači uložené, jako například ty, jež jsou spojené s danou
internetovou stránkou. Klient však musí brát ohled na to, že znemožněním používání
souborů cookie může dojít k potížím během vyhledávání.
Jaké druhy souborů cookie existují a které z nich využívá internetová stránka?
Následuje podrobný popis nejběžnějších souborů cookie:

V závislosti na jejich účelu:
●

Technické cookies:soubory cookie, které klientovi umožňují vyhledávání na
internetové stránce, platformě nebo v aplikaci a využívání různých možností či
služeb, které v daném prostředí existují.

●

Cookies pro personalizaci: 
soubory cookie, které klientovi umožňují přístup ke
službě s nějakými předem určenými rysy na základě řady kritérií na
uživatelském terminálu.

●

Analytické cookies:soubory cookie, ať už vlastní nebo třetích stran,
umožňující kvalitativní a kvantitativní analýzu použitelnosti internetové stránky.
Aby bylo možné klientovi zajistit nejlepší možné služby, shromažďují
internetové stránky statistické údaje.

●

Reklamní cookies: soubory cookie, ať už vlastní nebo třetích stran, umožňující
nejefektivnější spravování nabídky reklamního prostoru, který se nachází na
dotyčné internetové stránce.

●

Cookies pro behaviorální reklamu: soubory cookie umožňující spravování
reklamního prostoru stránky co možná nejúčinnějším způsobem, a to takovým,
jaký u ní její editor koncipoval. Tyto cookies ukládají informace o chování
klientů získávané neustálým sledování jejich zvyků při vyhledávání, což
umožňuje vývoj určitého profilu, na jehož základě je pak reklama zobrazována.

●

Zcela nezbytné soubory cookie: cookies, které se využívají pro správné
vyhledávání, nebo ty, které umožňují úhradu zboží či služeb, jež klient hledá,
nebo cookies, které slouží k efektivnímu načítání obsahu internetové stránky.

V závislosti na období, během kterého zůstávají aktivní:
● Cookies relace:cookies, které zůstávají v souboru cookies prohlížeče do té
doby, dokud danou internetovou stránku neopustíme, tudíž nejsou ukládány na
klientův pevný disk. Informace získané prostřednictvím těchto cookies jsou
využívány pro analýzu vzorků provozu na internetu. Dlouhodobě umožňují lepší
zážitek a zlepšení obsahu a tedy jeho snadnější užívání.
● Trvalé cookies: soubory cookie uložené na pevném disku. Internetová stránka
je načte při každé nové návštěvě. Navzdory jejich názvu má stálá internetová
stránka určité datum vypršení platnosti a cookies se po tomto datu deaktivují.
Obecně jsou využívány pro snadnější poskytování různých služeb, které
internetové stránky nabízejí.
V závislosti na subjektu, který je spravuje:
•
Vlastní cookies:soubory cookie náležící internetové stránce, označené „N / A”
v části „Třetí strany” v rámečku pro klasifikaci.
•
Cookies třetích stran: soubory cookie, jež jsou vlastnictvím třetí osoby
(s výjimkou vlastníka internetové stránky), která bude shromážděné informace
zpracovávat. Níže je uvedena tabulka se soubory cookie, které používá internetová
stránka, a jejich příslušný účel.
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Který druh reklamy a další cookies používáme?
Společnost Google a další poskytovatelé služeb třetích stran používají cookies pro
zveřejňování reklamy na internetových stránkách.
Společnost Google používá soubor cookie DoubleClick, který umožňuje zobrazování
reklamy uživatelům na základě předchozích návštěv na naší nebo jiných internetových
stránkách. Klient může využívání souboru cookie DoubleClick pro přizpůsobení
reklamy znemožnit, a to při navštívení stránky pro deaktivaci souboru cookie
DoubleClick.

V případě reklamy na internetových stránkách třetích stran (včetně Googlu) pro
předchozí návštěvníky naší internetové stránky používáme remarketing Google
AdWords. To by mohlo znamenat, že směřujeme naši reklamu na uživatele, kteří již
naši internetovou stránku navštívili, ale nedokončili zadání, například v případě
zahájené žádosti o zápůjčku. Může se tak dít v podobě reklamy na stránce s výsledky
vyhledávání společnosti Google nebo na nějaké jiné stránce společnosti Google.
Poskytovatelé služeb třetích stran, včetně společnosti Google, používají cookies pro
zobrazování reklamy na základě předchozích návštěv internetové stránky.
Shromážděná data budou využívána v souladu s našimi pravidly o ochraně soukromí a
pravidly o ochraně soukromí společnosti Google. Způsob, jakým společnost Google
zobrazuje reklamu, lze nastavit prostřednictvím stránky Google Ads pro konfiguraci
reklamy a neodebírání personalizované reklamy lze nastavit na stránce pro
znemožnění Spuštění nastavení reklamy, čímž deaktivujete cookies svého prohlížeče,
nebo to lze učinit trvale, a to s pomocí doplňkového modulu prohlížeče (pluginu).
Pro shromažďování dat o využívání této internetové lokality využíváme službu Google
Analytics. Google Analytics shromažďuje informace, jako jsou četnost, s jakou uživatelé
danou internetovou stránku navštěvují, jaké stránky navštěvují, kdy tak činí a které
další internetové stránky navštívili předtím, než došli na tuto stránku. Informace,
které obdržíme od služby Google Analytics využíváme výhradně pro vylepšení naší
stránky. Data shromážděná užíváním služby Google Analytics nepropojujeme
s osobními údaji. Schopnost společnosti Google využívat a sdílet data shromážděná
pomocí služby Google Analytics o vaší návštěvě této internetové stránky je omezena
Podmínkami užívání služby Google Analytic a Pravidly o ochraně soukromí. Deaktivací
souborů cookie prohlížeče nebo nainstalováním doplňkového modulu pro prohlížeče,
kterým deaktivujete službu Google Analytics, můžete zamezit tomu, aby Vás služba
Google Analytics při návštěvě dané internetové lokality rozpoznala.
Jak konfigurovat či deaktivovat využívání souborů cookie?
●

Všechny internetové prohlížeče umožňují omezení jednotlivých souborů cookie
nebo jejich deaktivaci. Jednotlivé kroky tohoto postupu se liší v závislosti na
konkrétním prohlížeči a příslušné pokyny najdete v nabídce nápovědy daného
prohlížeče („možnosti“ nebo „nastavení“).
Pokud klient instalaci cookies do svého prohlížeče nedovolí, je možné, že
nebude moci využívat některou ze služeb dané internetové stránky a že jeho
zkušenost s vyhledáváním bude méně uspokojivá.
Níže najdete soupis nejčastěji používaných prohlížečů s odkazem na
konfiguraci cookies:

●

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

●

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios
-we

●

Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies

●

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=es_ES

Aktualizace a změny v pravidlech o souborech cookie
Vlastník internetové stránky si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel o souborech

cookie, a to v kteroukoli chvíli, a proto lze klientovi doporučit, aby do nich pravidelně
nahlížel.
V případě závažných změn v těchto Pravidlech o souborech cookie budou klienti
informováni prostřednictvím internetové stránky resp. u registrovaných uživatelů
elektronickou poštou.

