
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.

1. Typy cookies
a) dočasné soubory cookie, které se uchovávají jen do ukončení relace prohlížeče
b) 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.

2. Na co je využíváme?
a) k uchování nastavení, které mají vliv na vzhled a chování webových stránek.
b) 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, nemůžeme
je číst a nemáme k nim přístup.

3. Cookie soubory třetích stran 

3..a Google Adwords, DoubleClick

Technologie Google Adwords a DoubleClick mohou použít anonymní informace o vaší návštěvě 
tohoto webu za účelem poskytování reklam na výrobky a služby, které vás mohou zajímat.

Bližší informace ke Google Adwords, zobrazování reklam a práci s daty uživatelů jsou k dispozici 
na adrese  https://support.google.com/ads/answer/2662856, bližší informace k DoubleClicku na 
adrese https://support.google.com/ds/answer/2839090.

Pokud chcete zabránit behaviorálnímu cílení reklamy a remarketingu ze strany Google Adwords a 
DoubleClicku, můžete se odhlásit na adrese https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=cs.

https://support.google.com/ads/answer/2662856
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=cs
https://support.google.com/ds/answer/2839090


3..b Sklik

Sklik může použít anonymní informace o vaší návštěvě tohoto webu za účelem poskytnutí reklamy 
na výrobky a služby, které vás mohou zajímat.

Bližší informace k Skliku a jeho práci s daty jsou k dispozici na adrese http://www.imedia.cz/.

Pokud chcete zabránit behaviorálnímu cílení reklamy a remarketingu ze strany Skliku, na stejné 
adrese se můžete odhlásit.

3..c Adform

Adform může použít anonymní informace o vaší návštěvě tohoto webu za účelem poskytování 
reklam na výrobky a služby, které vás mohou zajímat.

Bližší informace k Adformu a jeho práci s daty jsou k dispozici na adrese 
https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out.

Pokud chcete zabránit behaviorálnímu cílení reklamy a remarketingu ze strany Adformu, na stejné 
adrese se můžete odhlásit.

3..d Facebook

Facebook může použít anonymní informace o vaší návštěvě tohoto webu za účelem poskytování 
reklam na výrobky a služby, které vás mohou zajímat.

Bližší informace k Facebooku a jeho práci s daty jsou k dispozici na adrese 
https://www.facebook.com/ads/about/.

Pokud chcete zabránit behaviorálnímu cílení reklamy a remarketingu ze strany Facebooku, po 
přihlášení ke svému Facebook účtu tak můžete učinit na adrese 
https://www.facebook.com/ads/preferences/.

3..e Google Analytics

Google Analytics může použít anonymní informace o vaší návštěvě tohoto webu za účelem 
vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o její aktivitě a zlepšování budoucího 
uživatelského zážitku.

Bližší informace ke službě Google Analytics a její práci s daty jsou k dispozici na adrese 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Pokud chcete zabránit monitoringu uživatelského chování na našem webu ze strany Google 
Analytics, můžetedo svého prohlížeče nainstalovat doplněk na adrese 
https://support.google.com/analytics/answer/181881 nebo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

4. 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, prosíme, použijte nápovědu prohlížeče. Najdete tam i tipy, jak upravit cookies ve 
vašem prohlížeči, aby vám jejich nastavení maximálně vyhovovalo. Níže jsou uvedeny odkazy na 
webové stránky, které obsahují informace, které vám pomohou nakonfigurovat váš prohlížeč:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.google.com/analytics/answer/181881
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://www.facebook.com/ads/preferences/
https://www.facebook.com/ads/about/
https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out
http://www.imedia.cz/


• Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies 

• Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs 
• Safari™: https://support.apple.com/cs-cz 
• Firefox™: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies 

V případě jakýchkoliv dotazů a připomínek nás můžete kontaktovat na adrese: 
ochrana.osobnich.udaju@secoindustries.cz

https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
https://support.apple.com/cs-cz
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
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