Politika Cookies
Našim cílem je zlepšení funkčnosti našich webových stránek. Abychom lépe porozuměli našim návštěvníkům,
používáme cookies. Cookies jsou všeobecně používané malé soubory znaků, umístěné na Váš počítač webovými
stránkami, které navštívíte. Cookies umožňují webstránce rozpoznat uživatelské nastavení z předchozích
návštěv při návratu na ni.
Samostatné cookie neobsahuje ani nesbírá žádné informace. Při spojení internetového prohlížeče s navštíveným
serverem však může pomoci nastavit službu pro větší pohodlí uživatele, např. pamatováním si předchozích
nákupů nebo nastavení účtu.
Cookies jsou ukládány na pevný disk počítače a obsahují:
 Jméno serveru, ze kterého byly zaslány
 Životnost cookie
 Hodnotu
Cookies nejsou viry, jsou psány prostým textem. Nejsou nastaveny tak, aby byly spustitelné ani
samospustitelné, nemohou vytvářet své vlastní kopie a šířit se do ostatních sítí. Vzhledem k tomu, že nemůžou
vykonávat tyto funkce, spadají mimo standardní definice virů.
Cookies, které na webových stránkách používáte, si můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči. Měli byste
vědět, že existuje jeden soubor cookie, díky němuž si pamatujeme, jaké předvolby jste si u cookies nastavili. Z
toho vyplývá, že:
1. Pokud si všechny cookies z počítače odstraníte, budete si muset předvolby u nás znovu aktualizovat.
2. V případě, že budete pracovat na jiném počítači, s jiným profilem nebo s jiným prohlížečem, budeme
od Vás předvolby opět vyžadovat.

Cookies, které používáme, se dělí na tyto kategorie:

Nezbytně nutné cookies
Nutné cookies jsou bezpodmínečně nutné pro fungování webových stránek. Bez nich stránky nebudou funkční.
Tyto cookies o vás neshromažďují informace, které by se daly použít při marketingu, ani si nepamatují, kde jste
se na internetu pohybovali.

Provozní cookies
Provozní cookies jsou používány pro vylepšení funkcionality webových stránek. Např. cookies, které si pamatují
obsah, který jste navštívili na stránkách.
Tyto cookies neshromažďují žádné informace, podle kterých by bylo možné zjistit Vaši totožnost - všechny
shromažďované údaje jsou anonymní a nám slouží pouze k optimalizaci našich webových stránek. Můžeme se
také dovědět, co naše uživatele zajímá a tímto způsobem zajistit efektivitu reklamy (pozor, tyto informace
nepoužíváme k tomu, abychom vám posílali reklamu v případě, že naše stránky navštívíte).
Upozorňujeme, že používáním naší webové stránky souhlasíte s používáním provozních cookies.

Funkční cookies

Funkční cookies slouží k poskytování služeb nebo zapamatování nastavení s cílem zajištění maximálního
komfortu při Vaší návštěvě. Jedná se například o Vaše přihlášení, které jste uvedli při předchozí registraci na
stránky. Cookies si mohou pamatovat položky, které jste vložili do nákupního košíku e-shopu nebo například
jestli jste narazili na nějaké chyby, například u formulářů.
Používání těchto cookies zálěží výlučně na Vašem nastavení. Jejich vypnutí může znamenat, že přijdete o
některé služby a podporu, které bychom Vám v opačném případě poskytovali. Také není vyloučeno, že po
vypnutí těchto cookies si nebudeme pamatovat, že jste konkrétní službu již odmítli.
Reklamní cookies
Tato cookies jsou napojena na služby poskytované jinými firmami. Jedná se například o tlačítka "To se mi líbí" a
"Sdílet". Tyto služby poskytuje jiná firma v návaznosti na to, že jste navštívili naše webové stránky. S jejich
pomocí Vás můžeme přepojit na sociální sítě, a na základě údajů o Vaší návštěvě pak budete dostávat reklamu z
jiných webových stránek.
Používání těchto cookies záleží pouze na Vás. Jejich vypnutí bude signálem, abychom Vám přestali nabízet
některé naše služby. Správu těchto cookies zajišťují jiné firmy, proto máte možnost - budete-li je chtít zakázat použít nástrojů, které jsou k tomuto účelu k dispozici na webových stránkách těchto firem.

Cookies třetích stran
Cookies nastavené třetími stranami používáme pro různé služby (např. analýza stránek, reklamní účely).

Zákony Evropské Unie vyžadují, aby organizace zasílající soubory cookies ze svých webových stránek do
počítačů návštěvníků získali jejich souhlas po poskytnutí jasné a srozumitelné informace o tom, jak se soubory
cookies na webových stránkách používají.

