
Informace o použití souborů cookies 
 

 

Vážení, 

dovolujeme si Vás upozornit, že v rámci našich internetových stránek využíváme a zpracováváme 

tzv. soubory cookies k zajištění potřebné funkcionality (poskytování služeb, personalizování 

reklamy nebo analýzy návštěvnosti). 

 

Co jsou cookies? 

Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě našich 

webových stránek uloženy do Vašeho počítače. Cookies obsahují pouze informace, které odesíláme 

na Váš počítač, a proto nedochází k získávání Vašich osobních údajů ani propojení s jinými 

osobními údaji. Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu našich webových 

stránek. Chtěli bychom však upozornit na to, že používání některých funkcí (např. nákupního 

košíku a objednávání našich výrobků a služeb) je možné pouze tehdy, jestliže cookies povolíte. 

 

 

Jaké druhy cookies jsou využívány? 

Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu: 

 Některé cookies jsou dočasné a jsou omezeny trváním relace (tzv. relační cookies). Relační 

cookies existují pouze za podmínky, že je Váš webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení 

jsou automaticky odstraněny. 

 Některé cookies nejsou omezeny trváním relace (tzv. trvalé cookies). Trvalé cookies zůstávají 

ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich 

manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při 

opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. 

 

 

Jaký je účel použití cookies? 

Účelem používání cookies je personalizace obsahu našich webových stránek, provádění analýz 

návštěvnosti našich stránek, vytváření individualizovaných obchodních nabídek a obchodních 

sdělení a ostatní marketingová činnost. 

Informace získané z cookies mohou být poskytnuty našim partnerům provádějícím analýzy a šetření 

v oblasti marketingu a návštěvnosti našich webových stránek včetně chování uživatelů. 

 

 

Nastavení použití cookies 

Váš internetový prohlížeč obsahuje správu souboru cookies, proto si v něm můžete nastavit jejich 

smazání, omezení nebo blokaci. V takovém případě Vás však chceme informovat o tom, že naše 

internetové stránky Vám nedovolí využívat některé funkce. 


