Informace o cookies používaných na internetových stránkách
http://www.gbc-prague.cz/
Co jsou to cookies a k čemu se používají?
Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky navštěvované uživateli odesílají do zařízení
uživatele, kde jsou uloženy pro opětovný přenos zpátky na dané internetové stránky.
Tzv. cookies třetích stran jsou naopak soubory pocházející z internetových stránek jiných, než právě uživatel
prohlíží. Důvodem je, že na každé internetové stránce se nachází prvky (obrázky, mapy, zvuky, odkazy na jiné
internetové stránky atd.), které jsou umístěny na jiných serverech, než je prohlížená stránka.
Cookies se používají pro různé účely: např. provádění ověření počítače, sledování relací, ukládání informací o
konkrétních nastaveních týkajících se uživatelů přistupujících k serveru, ukládání preferencí uživatelů atd.
Cookies můžeme rozdělit do dvou základních kategorií: „technické cookies“ a „preferenční, marketingové
cookies“.
Technické cookies slouží k umožnění prohlížení internetových stránek a poskytování služeb, o které uživatel
požádá. Nejsou používány pro další účely a obvykle jsou nastaveny přímo vlastníkem daných internetových
stránek. Bez použití těchto cookies by nebylo možné provádět určité operace na daných internetových
stránkách, případně by to bylo mnohem složitější.
Preferenční, marketingové cookies se používají ke sledování chování uživatelů na internetu a k vytváření
profilů o jejich vkusu, zvycích, volbách atd. Tyto cookies lze použít k přenosu reklamních zpráv do zařízení
uživatele, a to v souladu s jeho preferencemi, které vyjádřil svým chováním při prohlížení internetu.
Jak se používají cookies na internetových stránkách http://www.gbc-prague.cz/?
Vlastní cookies používané na internetových stránkách http://www.gbc-prague.cz/ (dále jen „Web“) jsou
„technické cookies“, které jsou nezbytně nutné pro fungování Webu a jejichž hlavní funkcí je usnadnění
prohlížení Webu uživateli. Nepoužívají se pro žádné další účely a jsou nainstalovány přímo vlastníkem Webu.
Vlastní technické cookies
Web používá následující vlastní technické cookies:
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zobrazován banner ke
cookies
Vlastní preferenční, marketingové cookies
Web nepoužívá vlastní preferenční, marketingové cookies.
Cookies třetích stran
Web využívá službu Google Analytics, která je poskytovaná třetí stranou – společností Google, Inc. Účelem
těchto cookies je výhradě analýza návštěvnosti Webu (tzn. jedná se o statistické účely) a nikoliv jednoznačná
identifikace uživatele prostřednictvím IP adresy. V rámci těchto cookies se neukládá celá IP adresa uživatele,
ale vypouští se z ní poslední 4 číslice. Bližší informace naleznete zde:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Google Analytics cookies můžete odmítnout prostřednictvím nástroje pro odhlášení od společnosti Google
pro nejběžnější internetové prohlížeče - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Odmítnutí a vymazání cookies (opt-out)
Většina internetových prohlížečů přijímá cookies automaticky, ale pokud chcete, můžete změnit nastavení
prohlížeče a cookies odmítnout. Pokud se ale rozhodnete cookies odmítnout, pravděpodobně nebudete moci
plně využívat všech funkcionalit Webu a služeb na něm dostupných. Níže naleznete odkazy na návody, jak
blokovat (odmítnout) nebo naopak povolit cookies u nejběžnějších internetových prohlížečů.
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs
Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
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