Cookies
V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto
informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost tzv. Cookies.
Cookies jsou zpravidla velmi malé datové soubory/záznamy, které Váš prohlížeč vytvoří a uloží na
Vašem PC dle instrukcí z webových stránek, které si právě prohlížíte, pokud jsou naprogramovány
tak, že cookies používají. Při příští návštěvě těchto stránek si tyto stránky svoje uložené cookies od
prohlížeče vyžádají a informace v nich si přečtou.
Webové stránky si do cookies zaznamenají různé informace, například Vaše preferovaná nastavení.
Cookies neslouží k získávání citlivých osobních údajů nebo k Vaší identifikaci jako konkrétní
osoby, mají však význam pro ochranu soukromí.
Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme předpokládat, že souhlasíte s
používáním cookies na našich serverech.

Typy cookies
Dočasné soubory cookie, které se uchovávají jen do ukončení relace prohlížeče.
Trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy i po ukončení relace prohlížeče.
Dočasné cookies uchovávají pro relaci užitečné informace, zajišťují, že si „prohlížeč pamatuje”
aktuální nastavení a není třeba je po návštěvě každé další stránky zadávat znovu.
Trvalé soubory cookie zpravidla identifikují prohlížeč po jeho návratu na webové stránky,
uchovávají „trvalá” nastavení pro konkrétní webové stránky, apod.

Na co je využíváme?
K uchování nastavení, které mají vliv na vzhled a chování webových stránek.
Ke statistikám, k měření návštěvnosti.
Naše webové stránky mohou být prostředníkem k ukládání cookies třetích stran (např. k měření
návštěvnosti používáme Google Analytics). Na vytváření těchto cookies nemáme vliv a nemůžeme
je číst, nemáme k nim přístup.

Nastavení v prohlížečích
Běžné webové prohlížeče jako Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, apod. umožňují
nastavení ochrany soukromí, které zahrnuje i správu cookies.
V nastavení prohlížečů můžete cookies ručně mazat, různě blokovat, zakázat jejich použití. Pro
bližší informace použijte nápovědu prohlížeče.
V případě jakýchkoliv dotazů a připomínek nás můžete kontaktovat na adrese: oou@zdas.cz

