VISUS, s.r.o.,
17. listopadu 291
549 54 Police nad Metují

COOKIES PROHLÁŠENÍ NA WEB
1.

Cookies
1.1. Co to jsou „cookies“?

„Cookies“ jsou malé datové soubory používané jako jedinečné identifikátory. Každý soubor cookie je
jedinečný pro váš webový prohlížeč. Soubor cookie obsahuje anonymní informace a je odesílán ze
serveru webových stránek, které prohlížíte, do vašeho počítače nebo mobilního telefonu. Bude uložen
na vašem zařízení a pouze tento server bude moci vyhledat nebo načíst obsah tohoto souboru cookie.
Odeslané soubory cookies mohou být zaslány zpět na servery webových stránek s aktualizovanými daty
během vašeho prohlížení webových stránek. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina
webových stránek.
Soubory cookies mohou být nastaveny webovými stránkami, které navštěvujete („naše cookies“), nebo
mohou být nastaveny organizací, která není vlastníkem webových stránek, jež si prohlížíte („cookies
třetí strany“). Například mohou být nastaveny jinými webovými stránkami, které spouštějí obsah na
stránce, kterou si prohlížíte, nebo nezávislou analytickou společností. Webové stránky, které
navštěvujete, mohou také zahrnovat obsah vložený z jiných webových stránek a tyto stránky mohou
rovněž nastavit své vlastní cookies. Webové stránky mohou používat reklamní sítě třetí osoby k
poskytování cílené reklamy. Tyto cookies mohou mít možnost sledovat vaše prohlížení různých
stránek.

1.2. Jak se dělí cookies
Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:


Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který
prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.



Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele
tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních
kanálů.
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1.3. Tyto webové stránky používají dva druhy cookies:
Krátkodobé, relační cookies (session cookie) – Relační cookies se ukládají pouze dočasně během relace
prohlížení a jsou vymazány z Vašeho zařízení po zavření prohlížeče.
Dlouhodobé, trvalé (persistent cookie) – Tento typ cookies se ukládá ve vašem počítači po pevně
stanovenou dobu, která záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie (obvykle měsíc, rok
nebo déle) a tyto cookies nejsou vymazány po zavření prohlížeče. Trvalé cookies se používají k Vaší
identifikaci od jedné relace prohlížení k další, například k uložení vašich preferencí, takže si je budou
pamatovat pro další návštěvu. Můžete je také ručně odstranit.

1.4. Jak používáme cookies?
Soubory cookies používáme ke zlepšení vašich uživatelských zkušeností tak, že webovým stránkám
umožníme, aby vás identifikovaly, buď po dobu trvání vaší návštěvy (za použití relačních cookies), nebo
pro opakované návštěvy (za použití trvalých cookies). Soubory cookies, které používáme, mohou:


být nezbytně zapotřebí pro váš pohyb po stránkách nebo poskytnutí některých základních
funkcí; nebo



zlepšovat funkce našich webových stránek, například uložením vašich preferencí.
Zaznamenávají vaše volby (například uživatelské jméno nebo zvolený jazyk) a umožňují nám
poskytovat personalizované prostředí; nebo



nám pomáhat zlepšit výkonnost našich webových stránek, aby vám nabídly lepší uživatelské
zkušenosti. Informace poskytované těmito soubory cookies jsou anonymní a pomáhají nám
pochopit, jak naši návštěvníci používají naše webové stránky, abychom mohli zlepšit prezentaci
svého obsahu. Tyto služby jsou obecně poskytovány nezávislými společnostmi pro měření a
výzkum, takže se v případě těchto cookies může jednat o cookies třetích stran.

Kdybychom cookies nepoužívali, naše webové stránky by vás považovaly za nového návštěvníka
pokaždé, když se dostanete na novou stránku našich webových stránek – například když zadáte
přihlašovací údaje a přejdete na další stránku, nerozpoznaly by vás a nemohli byste zůstat přihlášeni.
Soubory cookies potřebujeme používat, abychom zachovali efektivnost našich webových stránek a
poskytli vám uživatelsky přátelské prostředí. Proto nelze cookies zablokovat samostatně a
pokračováním prohlížení našich webových stránek a používáním našich online služeb souhlasíte s tím,
že můžeme na vaše zařízení tyto soubory cookies umístit.

1.5. K čemu cookies používáme
Na našem webu používáme tyto cookies:


Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj.
přihlašování, zapamatování si nastavení, využívání služeb apod.



Statistické a diagnostické (např. Google Analytics) – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke
generování anonymních statistik o používání webu.

Důležité: Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Žádný z námi vytvořených cookie
souborů nevede k individuální identifikaci uživatele / čtenáře, shromažďovaná data jsou anonymní.
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1.6. Co dělat, když nechcete používat soubory cookies
Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Budete-li si to přát, můžete zablokovat některé
nebo všechny soubory cookies nebo vymazat cookies, které již byly nastaveny. Všechny podrobnosti
ohledně správy cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít
na stránce www.aboutcookies.org, nebo


https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies (pro prohlížeč Internet Explorer); nebo



https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies (pro prohlížeč Mozzilla/Firefox);



https://support.google.com/chrome/answer/95647?visit_id=0-6365358738374829843731587686&hl=cs&rd=1 (pro prohlížeč Chrome);



http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ (pro prohlížeč Opera);



https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ (pro prohlížeč Safari).

Musíte si však uvědomit, že pokud zablokujete nebo vymažete cookies odesílané z našich webových
stránek, které jsou nezbytně nutné nebo zajišťují funkčnost a výkon, může se stát, že stránky nebude
možné používat.
Typy cookies používané na našich webových stránkách si můžete zobrazit, a tak získat informace, jak
změnit nastavení cookies, anebo jak zablokovat cookies používané na našich webových stránkách.

1.7. Webové stránky třetích osob
Pokud používáte webové stránky našich partnerů, může být soubor cookie nastaven navštívenými
webovými stránkami. Tyto stránky neprovozujeme, a nemáme tedy kontrolu nad šířením těchto
cookies. Více informací o těchto cookies najdete na webových stránkách příslušné třetí osoby.
Jaké cookies používáme?
Název
@@History/@@scrol
l|#
_ga

Platnost
relace

Zpracovatel
youtube.com

Obsah

Popis
HTML

2 roky

ocni-visus.cz

HTTP

_gat

relace

ocni-visus.cz

_gid

relace

ocni-visus.cz

vuid

2 roky

vimeo.com

collect

relace

googleanalytics.com

Ukládá identifikační číslo, které
slouží ke generování statistických
údajů o návštěvách webu.
Používá se službou Google
Analytics k nastavení rychlosti
požadavku
Ukládá identifikační číslo, které
slouží ke generování statistických
údajů o návštěvách webu.
Ukládá údaje o návštěvách
webových stránek, a to těch,
které byly přečteny
Používá se k odesílání dat do
Google Analytics o zařízení a
chování návštěvníka. Sleduje
návštěvníka mezi zařízeními a
marketingovými kanály.
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GPS

relace

youtube.com

PREF

8 měsíců

youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE

179 dní

youtube.com

YSC

relace

youtube.com

_gd#

relace

ocni-visus.cz

Zaregistruje a identifikuje různá
zařízení, která umožňují sledování
na základě geolokace.
Ukládá identifikační číslo
uživatele, které je uchováváno a
sleduje, jak návštěvník používá
videa na různých webech.
Snaží se odhadnout šířku pásma
(rychlost) uživatelů na stránkách s
vloženými videoklipy.
Ukládá jedinečné ID, které
uchovává informaci o tom, jaké
videa uživatel již viděl.

HTTP

HTTP

HTTP

HTTP

HTTP

Všechny výše uvedené cookies jsou používány pouze k účelu uvedenému v této tabulce.

1.8. ocni-visus.cz používá Google Analytics
Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen
"Google"). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu
s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených
státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření
zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se
činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím
osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto
informace pro Google.
Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a
to:


přehledy zobrazení v reklamní síti Google,



remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),



rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat). Více
informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google
(vytvořit odkaz na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/).

Jak zakázat sledování Google Analytics
Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít
plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále
data odesílána.
Poznámka k blokování reklamních služeb: Námi provozované služby, k nimž získáváte přístup
bezúplatně, financujeme z naprosté většiny z příjmů z inzerce. Z důvodu zajištění dalšího bezúplatného
provozu našich služeb, jakož i za účelem zachování stávající úrovně poskytovaných služeb a jejich
dalšího rozvoje, se prosím zdržte používání aplikací či jiných opatření sloužících k blokování námi
zobrazované reklamy.

2. Kontakt
Máte-li dotazy nebo připomínky, zašlete nám je elektronicky na email: gdpr@ocni-visus.cz.
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