
Prohlášení o souborech cookie (Cookie Policy)  
 
Tato stránka používá soubory cookie. Pro přizpůsobení obsahu a reklam, poskytování funkcí 
sociálních médií a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookie. Informace o tom, jak 
používáte naše webové stránky, poskytujeme i našim partnerům v oblasti sociálních médií, 
inzerce a analýzy. Tito partneři mohou příslušné informace zkombinovat s dalšími údaji, které 
jste jim poskytli nebo které od vás získali, když jste používali jejich služby. Pro některé funkce v 
rámci našeho webu používáme jako dodavatele třetí stranu, například video vložené ze služby 
Youtube a odkazy na tuto službu, nebo odkazy na jiné sociální média (jako jsou Facebook, 
Google +, Twitter apod.) Tyto odkazy mohou obsahovat soubory cookie třetí strany, a proto 
byste si informace o používání takových souborů cookie měli přečíst v zásadách používání 
souborů cookie (tzv. cookie policy) příslušné třetí strany. Cookies jsou malé soubory čísel a 
písmen, které internetové stránky nebo někdy i emailové zprávy umisťují v počítači nebo 
mobilním zařízení (mobilní telefon, tablet).  
 
Soubory cookie poskytují nám jako provozovateli webu pomocné informace. Pro vás jako 
uživatele to znamená, že soubory cookie zefektivňují vaši uživatelskou zkušenost na našem 
webu. Cookies také zajistí, že vám budou poskytnuty relevantní informace. Soubory cookie 
umožňují webové stránce rozpoznat zařízení uživatele a zapamatovat si určité informace o 
vašich relacích během vašeho připojení. Soubory cookie si pamatují typ používaného 
prohlížeče nebo nastavení, například jazyk, které zůstávají výchozím nastavením při opakované 
návštěvě webové stránky.  
 
Tato stránka používá různé typy souborů cookie. Některé soubory cookie jsou zde umístěny 
službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách.  
 
Na našich internetových stránkách využíváme a vyhodnocujeme dva druhy cookies:  

● Cookies platné po dobu relace ( "session cookies"), které jsou po každé návštěvě 
našich stránek z vašeho počítače, notebooku či mobilního zařízení smazány. Takové 
soubory cookie pomáhají webu, aby si zapamatovala informace, když procházíte v rámci 
našeho webu ze stránky na stránku, takže informace nepotřebujete opět zadávat nebo 
opakovaně informace znovu vyplňovat. 

● Trvalé cookies ( "persistent cookies"), které jsou uloženy v počítači, notebooku nebo 
mobilním zařízení i když opustíte náš web různě dlouho, některé až po dobu 2 let 
(případně až do jejich manuálního vymazání ve vašem internetovém prohlížeči). Tyto 
soubory cookie pomáhají našemu webu, aby si vás pamatoval, když se vrátíte jako 
návštěvník, přičemž vás neidentifikují jako osobu.  

 
Prostřednictvím našich webových služeb mohou být ve vašem prohlížeči ukládány i cookies 
provozovatelů reklamních systémů za účelem remarketingu nebo pro zobrazování reklamy, 
která je pro vás relevantnější. Pokud si nechcete tyto cookies ukládat, je možné jejich používání 



zablokovat odškrtnutím příslušných políček v nastaveních cookies na webe nebo v nastavení 
svého internetového prohlížeče. 
 
Náš web využívá aplikaci Google Analytics, webovou analytickou službu od společnosti Google. 
Tato služba slouží k monitorování a vytváření statistiky návštěvnosti našich webových stránek. 
Google Analytics funguje na principu ukládání souborů cookie. Pomocí takových souborů 
cookie máme přehled o návštěvnosti a používání našeho webu. Tato data slouží ke zkvalitnění 
našich služeb. Náš web taky využívá Google Tag Manager a Facebook Pixel. 
 
Váš souhlas se podle vašeho uvážení bude v případě, že povolíte příslušné soubory cookie, 
vztahovat na následující soubory cookie. Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat 
odškrtnutím příslušných políček v nastaveních cookies na webe nebo v nastavení svého 
internetového prohlížeče:  
 

1. Funkční soubory cookie  
Funkční soubory cookie pomáhají vytvářet použitelné webové stránky tak, že umožňují základní 
funkce, jako je navigace stránky a přístup k chráněným oblastem webových stránek. Webové 
stránky nemohou řádně fungovat bez těchto souborů cookie. Platná legislativa umožňuje 
ukládat soubory cookie na vašem zařízení, pokud jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. U 
všech ostatních typech souborů cookie potřebujeme váš souhlas. Tyto soubory cookie o vás 
neshromažďují žádné informace, které by se daly použít při marketingu, ani si nepamatují, kde 
jste se na internetu pohybovaly. Jejich zakázáním nemůžeme zaručit plnou funkčnost našeho 
webu.  
 

2. Preferenční soubory cookie  
Preferenční soubory cookie umožňují webu zapamatovat si informace, které mohou měnit 
způsob, jakým se webová stránka správa nebo vypadá.  
 

3. Analytické a statistické soubory cookie  
Analytické a statistické soubory cookie pomáhají majitelům webových stránek, aby pochopili, jak 
komunikovat s návštěvníky webových stránek prostřednictvím anonymního sběru a hlášení 
informací. 
  

4. Marketingové soubory cookie  
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků na webových stránkách. 
Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a tím 
cennější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.  
 

 
 



 
Jaké jsou vaše možnosti změny nastavení a odstranění cookies v 
internetovém prohlížeči, který používáte?  
Každý internetový prohlížeč nabízí nástroje, které slouží pro správu nastavení souborů cookie. 
Předinstalované nastavení většiny prohlížečů je takové, že umožňují ukládání souborů cookie 
pro všechny webové servery (stránky). Nastavení prohlížeče je však možné změnit tak, že bude 
soubory cookie zpracovávat různými způsoby: 

● Uživatel před každým uložením souboru cookie na počítači potvrdí nebo odmítne toto 
uložení,  

● Uživatel si specifikuje chování souborů cookie na konkrétních webových stránkách 
(např. Jeho oblíbených), 

● Uživatel zcela zakáže ukládání souborů cookie na svém počítači.  
 
Pro bližší informace, kde najít nastavení souborů cookie v prohlížeči, je třeba jít na stránky 
konkrétního výrobce prohlížeče. Každý prohlížeč také umožňuje odstranit soubory cookie, ať už 
konkrétně, nebo všechny. Cookies jsou užitečné, a provozovatel našeho webu jejich 
nezneužívá na odepřen sběr dat. Pokud cookies nedůvěřujete, můžete je pravidelně z vašeho 
zařízení vymazávat.  
Údaje z procházení uchovány podle nastavení souborů cookie nejsou uchovávány v našich 
systémech, ale jen v internetovém prohlížeči, který na svém zařízení (počítači, notebooku, 
smartphonu, tabletu) používáte na prohlížení internetu. Na účel vaší ochrany lze kdykoli podat 
podnět na příslušný kontrolní úřad ČR.  
 
 

Jaké jiné údaje o vás sbíráme a vyhodnocujeme?  
● Informace o vaší návštěvě našeho web sídla (stránky www)  
● Informace o IP adrese připojení, otisk prohlížeče 
● Informace o vaší aktivitě  

 
 

Automatizované rozhodování a Profilování  
V našem prostředí nedochází ke spojování výše uvedených aktivit s vaší osobou, a tedy 
automatizované zpracování nemá dopady na vaše práva a svobody. Rovněž při zpracovávání 
vašich údajů nedochází k profilování.  
 

Naše kontaktní údaje  
Pokud byste se chtěli kontaktovat nebo měli připomínky, neváhejte nás kontaktovat e-mailem 
nebo telefonicky. Naše kontaktní údaje naleznete zde. 

http://cben.cz/kontakt

