Zásady COOKIES
Tímto dokumentem Vás jako uživatele těchto webových stránek („portalnehod.cz“) informujeme o využívání
souborů cookie, zejména jakým způsobem jsou shromažďovány a používány údaje uživatelů – fyzických osob,
kteří procházejí, čtou či zapisují své údaje na Webové stránce.
1.

POJEM A ÚČEL COOKIES Cookies jsou malé textové soubory, které slouží k ukládání a přijímání
identifikátorů a dalších informací o počítačích a jiných zařízeních, z nichž uživatel přistupuje na Webové
stránky. Cookies umožňují zaznamenat informace o návštěvě uživatele na Webových stránkách a díky jejich
používání je další návštěva snazší a rychlejší.

Soubory cookie především
‒ slouží k efektivní navigaci v prostředí internetu a na Webových stránkách, k personalizaci, ukládání předvoleb
a obecně k vylepšení uživatelského dojmu;
‒ umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Webové stránky nebo zda je novým
návštěvníkem a napomáhají k zaznamenávání statistik o uživatelích Webových stránek;
‒ napomáhají zobrazovat reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele. Konkrétní účely, pro které
cookies využíváme, uvádíme níže v bodě 3.
2.

DRUHY COOKIES
Cookies lze z obecného hlediska dělit na základě několika kritérií:
2.1 Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává:
‒ cookies první strany („first party cookie“), které vytváří přímo webové stránky nebo skripty na stejné
doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webové stránky;
‒ cookies třetích stran („third party cookie“) jsou vytvářeny ostatními weby. Tyto weby na navštívené
webové stránce vlastní nějaký obsah, např. reklamy, obrázky nebo videa.
2.2 Podle jejich trvanlivosti:
‒ relační cookies (session cookies) jsou dočasné. Ukládají se do zařízení jen do doby, než uživatel
ukončí práci s webovým prohlížečem a po jeho zavření se vymažou. Tyto cookies jsou pro řádnou
funkčnost webových stránek či přidružených aplikací nezbytné;
‒ permanentní cookies (persistent cookies) se využívají pro snadnější a pohodlnější orientaci na
webových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v prohlížeči po
delší období nebo dokud nejsou ručně odstraněny. Délka toho období může záviset na zvoleném
nastavení webového prohlížeče.
2.3 Podle účelu:
‒ nezbytně nutné (nezbytné) cookies, které jsou zapotřebí k provozu webových stránek. Zahrnují
například cookies, které umožňují uživateli se přihlásit do zabezpečených částí webové stránky. Tyto
cookies neshromažďují informace o uživatelích, které by bylo možné použít k marketingovým účelům
nebo k zapamatování toho, jaké stránky uživatelé na v prostředí internetu navštěvovali;
‒ výkonnostní/statistické (statistické) cookies se používají ke zlepšení fungování webových stránek.
Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci tyto webové stránky používají, např. na
které stránky návštěvníci chodí nejčastěji a zda z webových stránek dostávají chybová hlášení.
Výkonnostní cookies dovolují zaznamenávat a počítat počet návštěvníků stránek, což umožňuje

sledovat, jakým způsobem návštěvníci tyto webové stránky používají. Tyto cookies neshromažďují
informace, které by umožnily osobní identifikaci uživatele. Informace shromážděné pomocí těchto
cookies, jsou souhrnné a anonymní;
‒ funkční cookies usnadňují ovládání a vylepšují funkce webových stránek. Používají se k aktivaci
konkrétních funkcí stránek (např. přehrávání videí) a jejich nastavení podle voleb uživatele (např.
jazyk). Funkční cookies slouží také k zapamatování preferencí při další návštěvě stránek.
Neshromažďují ale informace, které by dokázaly uživatele identifikovat;
‒ cílené a reklamní (marketingové) cookies se používají ke sledování preferencí a za účelem zasílání
reklamních zpráv v souladu s těmito preferencemi.
3.

POUŽÍVANÉ COOKIES Webové stránky využívají zejména tyto cookies:
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ODKAZY
Další užitečné informace o souborech cookie naleznete na: https://wikis.ec.europa.eu /
www.allaboutcookies.org / www.youronlinechoices.eu.
Zásady jsou účinné od 01.04.2021

