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ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PŘÍLOHA B 
 
 
POUŽITÍ COOKIES NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 
 
 

1. Co jsou to cookies 
 
Cookies jsou malé textové soubory, které internetové servery ukládají na Váš počítač nebo mobilní 
zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují 
Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma 
a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné 
stránky na druhou. 
 
 

2. Proč cookies používáme? 
 
Naše webové stránky, tak jako ostatně téměř všechny webové stránky, používají cookies k tomu, 
abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší uživatelské zkušenosti. Konkrétně naše cookies nám 
pomáhají: 
 

• K tomu, aby naše webové stránky fungovaly tak, jak byste očekávali; 

• Zrychlit a lépe zabezpečit naše stránky; 

• Umožnit Vám sdílet příspěvky na sociálních sítích; 

• Neustále zlepšovat naše webové stránky; 

• Učinit náš marketing efektivnějším (což nám v důsledku umožňuje poskytovat naše služby za cenu, 
za 
kterou je v současnosti poskytujeme). 
 

 
Cookies nepoužíváme k: 
 

• Shromažďování jakýchkoliv citlivých údajů; 

• Předávání osobních údajů třetím stranám; ani k 

• Získání provize z prodeje. 
 
 

 
O všech cookies, které používáme, se můžete dozvědět níže. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EQUANS Services a.s. 

Lhotecká 793/3, 143 00  Praha 4, Česká republika  

Tel. +420 267 054 909 

info.cz@equans.com  

www.equans.cz 

 

 

 

 

 

IČ:26121603, DIČ: CZ26121603, 

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6192 

 

3.    Více informací o cookies 
 
3.1. Cookies použité ke správnému fungování webu 
 
Některé cookies používáme k tomu, aby naše webová stránka mohla správně fungovat, jako 
například: 

· Abychom zjistili, zda jste či nejste přihlášeni do systému; 
· Abychom si zapamatovali Vaši historii vyhledávání na našich webových stránkách. 
 

Bohužel neexistuje způsob, jak zabránit používání těchto cookies jinak než přestat používat naše 
webové stránky. 
 

 

3.2. Funkce třetích stran 
 

Naše webové stránky, jako ostatně většina webových stránek, zahrnuje i funkcionality poskytované 
třetími stranami. Běžným příkladem je včlenění YouTube videa na stránky. Vyřazení těchto cookies 
pravděpodobně znemožní provoz funkcionalit, poskytovaných těmito třetími stranami. 
Naše webové stránky zahrnují tyto cookies třetích stran: 
 

· Google Analytics (Více informací). 
 
 

3.2.1. Cookies statistiky návštěvníků 
 
Soubory cookies používáme také k sestavování statistiky návštěvníků, například kolik lidí navštívilo 
naši webovou stránku, jaký druh technologií používají (např. Mac nebo Windows, což nám pomáhá 
zjistit, kdy naše stránky nefungují tak, jak by měly pro konkrétní technologie), jak dlouho stráví na 
našich webových stránkách, na kterou stránku se nejvíce dívají atd. To nám pomáhá neustále 
zlepšovat naše webové stránky. Tyto programy tzv. "analytiky" nám také říkají, jak se lidé dostali na 
tuto stránku (např. z vyhledávače Google) a zda ji již dříve navštívili, což nám pomáhá vynaložit více 
peněz na rozvoj služeb pro Vás místo marketingových výdajů. 
Naše webové stránky zahrnují tyto cookies statistiky návštěvníků: 
 

• Google Analytics (Více informací). 
 

 
4. Správa nastavení cookies 

 
Abychom zajistili Vaši ochranu v souladu s právními předpisy Evropské unie, ne všechny cookies 
můžeme používat, aniž bychom k tomu měli Váš souhlas. Za tímto účelem rozdělujeme cookies, 
které používáme, do dvou kategorií. Ty, které jsou nezbytné ke správnému fungování webu nebo 

https://analytics.google.com/
https://analytics.google.com/
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k plnění služby, kterou po nás požadujete, a ty ostatní. První zmiňovaná kategorie cookies je uvedena 
výše v tomto informačním sdělení, a tyto cookies můžeme používat i bez Vašeho souhlasu. 
 

Ostatní cookies, které neslouží k fungování webových stránek, můžeme používat pouze za 
předpokladu, že nám k jejich používání udělíte souhlas skrze nastavení ve Vašem webovém 
prohlížeči. Pokud máte webový prohlížeč nastaven tak, že umožňuje přijímání cookies 3. stran, 
považuje se takové nastavení za souhlas s používáním těchto cookies. 
 

 
5. Zrušení nebo omezení cookies 

 
Většinou můžete vypnout soubory cookie úpravou nastavení prohlížeče tak, že prohlížeči zabráníte 
v přijímání cookies. Pokud tak učiníte, pravděpodobně omezíte funkčnost našich a velkého množství 
světových webových stránek, protože cookie jsou standardní součástí většiny moderních webových 
stránek. Možná, že Vaše starosti ohledně cookies se týkají tzv. "spywaru". Prosím, vězte, že spíše než 
vypínáním cookies ve Vašem prohlížeči, můžete zajistit stejného cíle tím, že si nainstalujete antispyware 
software, který automaticky odstraní cookies považované za invazivní. 

 
 

Níže najdete odkaz na nastavení cookies v jednotlivých prohlížečích: 
 

 

• Google Chrome; 

• Mozilla Firefox; 

• Safari; 

• Microsoft Edge. 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.mozilla.org/cs/kb/blokovani-cookies-dat-stranek-ve-firefoxu?redirectslug=blokovani-cookies&redirectlocale=cs
https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/cs-cz/office/povolen%C3%AD-soubor%C5%AF-cookie-6b018d22-1d24-43d9-8543-3d35ddb2cb52

