
Cookies 

Co jsou cookies a proč je používáme, předávání údajů reklamním systémům a sociálním sítím 

Tento web používá pro správnou funkci jeho stránek a k poskytování a vylepšování služeb, 

personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka). 

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky /servery/ ukládají na váš počítač či mobilní 

zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše 

uživatelské předvolby, preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, 

velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu. Cookies do 

vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do vašeho zařízení uložil náš web. Při 

každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies obsahují také informaci 

o tom, jak dlouho je má prohlížeč uchovávat (od jednorázových až po několikaleté).  

Pokud váš prohlížeč na zařízení, kterým přistupujete na náš web ukládání cookies umožňuje, 

máme za to, že používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Jejich používání však můžete jako uživatel 

omezit či odmítnout právě nastavením prohlížeče.  

Jak odmítnout či omezit používání souborů cookie? 

Cookies nejsou přímo vázány na vaše jméno ani e-mailovou adresu. Jsou společné pro jednu 

instalaci prohlížeče a na jeho úrovni můžete používání souborů cookie odmítnout nebo nastavit užívání 

jen některých souborů cookie. Pamatujte, že většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již 

ve výchozím nastavení.  

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na 

následujících webových stránkách: 

• Chrome 

• Firefox  

• Internet Explorer 

• Android 

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na 

stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/. 

Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže uvedené 

odkazy: 

• Microsoft Cookies průvodce – v češtině 

• Info o cookies v angličtině od mezinárodní právní kanceláře 

• Jak Google využívá soubory cookie  

Jaké cookies používáme?  

Do Vašeho zařízení se ukládají tyto druhy cookies 

• Technické cookies, které do vašeho zařízení ukládá náš web. Jsou nezbytné pro fungování naší 

webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka 

nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopni poskytovat naše produkty a služby. 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
https://support.mozilla.org/cs/products/firefox/protect-your-privacy
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/2392709?visit_id=1-636270856459123937-2696746637&rd=1&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1&hl=cs
http://www.youronlinechoices.com/cz/
http://support.microsoft.com/gp/cookies/cs
http://www.aboutcookies.org/
https://policies.google.com/technologies/cookies


Tyto cookies nám také pomáhají evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční 

součásti našeho webu. 

• Cookies pro měření návštěvnosti a účinnosti reklamy umožňují: 

o sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a 

přehledy a měřit účinnost reklamy; pro analýzu webové návštěvnosti používáme 

nástroj Google Analytics, který chování uživatelů anonymizuje 

o zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality; 

o přizpůsobovat pro vás obsah našeho webu, například vám zobrazit přednostně obsah, 

o který jste projevil zájem, a zobrazovat vám další nabídky na míru na našem webu; 

Umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít: 

o ke sběru údajů o vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách.  

o pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a 

sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web; 

o k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook, včetně případného automatického 

přihlášení, zajištění funkcí jako je tlačítko „To se mi líbí“ nebo odeslání notifikací 

souvisejících s provedenou registrací/objednávkou prostřednictvím služby Messenger 

a zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a 

jiných webových stránkách, než je náš web. 

Jmenovitě se jedná o společnosti (proklikem získáte bližší informace o Zásadách ochrany 

soukromí těchto společností): 

o Seznam.cz, a.s., IČO 26168685, Praha 5, Smíchov, Radlická, PSČ 150 00 

o Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, 

Barrow Street, Dublin 4, Irsko;  

o Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 

Dublin 2, D02 X525, Irsko;  

o Adform A/S, sídlem Wildersgade 10B, sal. 1 DK-1408 Copenhagen K, Denmark 

o SmartSelling a.s., IČ 29210372, Netroufalky 797, Brno 

o Mouseflow, 1250 S Capital of Texas Hwy, Bldg. 3, Suite 400, Austin, Texas 78746, 

US; 

o Hotjar, 3 Lyons Range 20 Bisazza Street, Sliema, Sliema SLM 1640, Malta 

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a 

sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním 

a sociálním sítím údaje o Vašem chování na webu. Takovým partnerům nikdy 

nepředáváme vaše identifikační údaje. Nástroje – reklamní systémy těchto společností 

využíváme pro přiměřenou a cílenou reklamu.  

Shrnutí - Jak to funguje v praxi? 

Pro cookies nezbytně nutných pro zajištění provozu našich webových stránek není nutný Váš 

souhlas a jejich blokováním na úrovni prohlížeče naše webové stránky nemusí fungovat správně. 

V případě, že nesouhlasíte s ukládáním cookies pro marketingové účely můžete je blokovat na úrovni 

nastavení vašeho prohlížeče.  

Údaje o vašem chování na webu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, abychom: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pro-nase-klienty/
https://policies.google.com/technologies/ads
https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/about/privacy
https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/
https://smartselling.cz/ochrana-osobnich-udaju/#cookies
https://mouseflow.com/privacy/
https://mouseflow.com/privacy/
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy


• využili získaných informací k vylepšení našeho webu pro naše uživatele, aby v budoucnu uživatelé 

ještě lépe a snáze našli hledané informace; 

• vytvářeli statistiky a přehledy – sledujeme návštěvnost našeho webu a jeho jednotlivých stránek, dobu, 

kterou strávíte (přes váš prohlížeč) na našem webu, měříme účinnosti reklamy. Naším oprávněným 

zájmem je zde měření rentability výdajů na reklamy. Zpracováním těchto pseudoanonymizovaných 

údajů můžeme odvodit další podnětné informace.   

• testovali nové funkce a případné aplikace před jejich nasazením, naším oprávněným zájmem je zde 

bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás; 

• předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti dat; naším oprávněným 

zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost dat. 

• za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které vám zobrazíme. Naším 

oprávněným zájmem je zde maximálně personalizovaná a efektivní nabídka pro vás. Pro přizpůsobení 

nabídek a cílených reklam, se kterými se můžete setkat na jiných webech či sociálních sítích 

používáme údaje o vašem chování na webu po přiměřenou dobu, ta bývá obvykle v řádu dnů, 

maximálně několika týdnů. Využíváme k tomu reklamních systémů společností Google, Facebook a 

Seznam. 

Prostřednictvím Google Analytics analyzujeme také výhradně anonymizované údaje jako je 

operační systém zařízení uživatelů našeho webu, verze, jazykové nastavení, prohlížeče, které uživatelé 

našeho webu používají, jeho verze a jazykové nastavení, adresa webových stránek, ze kterých 

uživatelé přicházejí na náš web. 


