Informace o používání webu
a cookies
Záleží nám na tom, abyste se na našem webu cítili dobře. Proto se ani naše webové stránky neobejdou bez
cookies a nástrojů, které nám s tím pomáhají.

Jaké nástroje využíváme?
Využíváme nástroje Google Analytics, Hotjar, MailChimp, Google AdWords, Seznam Sklik, AdForm, Facebook,
Instagram, LinkedIn a Twitter. Některé z nástrojů ke své funkcionalitě potřebují ukládat cookies.

Co jsou cookies?
Cookies jsou malé soubory, které se ukládají ve vašem webovém prohlížeči. Můžete si je představit jako
paměť, do které se na určitou dobu uloží vaše preference nebo úkony, které jste na webových stránkách
provedli (např. zadané přihlašovací údaje nebo rozpracované sjednání smlouvy), takže tyto údaje nemusíte
zadávat opakovaně. Cookies pro svou činnost využívá naprostá většina webových stránek.
Další informace o cookies naleznete na AboutCookies.org.

Jaké cookies používáme?
Na našich webových stránkách používáme tyto tři druhy cookies:
• Základní – jsou nezbytné pro základní fungování webových stránek.
• Analytické – pomáhají nám pochopit, jak využíváte naše webové stránky. Díky tomu můžeme pracovat na
jejich vylepšení, abyste se vždy nejrychleji dostali k tomu, co potřebujete.
• Remarketingové – využíváme pro personalizaci obsahu našich reklam a jejich správnému zacílení.

Jak upravit využívání cookies?
Většina webových prohlížečů ukládá všechny cookies automaticky. Vy si ale můžete ukládání cookies omezit
nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Ale pozor, na některých částech našeho webu, se
pak může stát, že nebude fungovat tak, jak potřebujete.
Podívejte se, jak si nastavit cookies v jednotlivých prohlížečích:
• Internet Explorer
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Opera
• Safari
Nastavení cookies si můžete upravit i dle konkrétních nástrojů, které využíváme na YourOnlineChoices.org.
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