POUŽITÍ COOKIES NA MÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na tvůj počítač nebo mobilní
zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Soubory poté slouží k tomu, aby mohla být
prováděna např. analytika.
V tomto dokumentu informuji, jaké cookies využívám na webu https://www.elektrikarkolbaba.cz.
Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se mi ozvat na e-mail info@elekrikarkolbaba.cz. Abych se
ještě představil, jsem Ondřej Kolbaba, IČ: 7557 8620 a provozuji výše uvedené webové stránky.
Obecně lze cookies rozdělit na dvě základní skupiny:
Nezbytné cookies: Jsou nezbytné pro fungování webu, jeho bezpečnost, nebo prostě slouží k tomu,
aby bylo zapamatováno, že jste udělili souhlas.
Ostatní cookies: Další cookies, které nejsou nezbytné, lze rozdělit podle účelů, pro které slouží, třeba
právě pro účely analytik.
1. Nezbytné cookies:
Název cookies

Doba uložení

Popis účelu

Poskytovatel

2. Ostatní cookies - analytické
Kromě nezbytných cookies však používám také analytické cookies v rámci nástroje Google Analytics.
Tento nástroj poskytuje společnost Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, 4 Barrow St,
Dublin, D04 E5W5, Irsko. Další informace: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.
Tyto cookies ukládám pouze s Vaším souhlasem. Váš souhlas také můžete kdykoliv odvolat, a to
v sekci Nastavení cookies. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování před jeho
odvoláním. Jinými slovy, do té doby, než souhlas odvoláte, můžu informace s cookies sdílet a využívat
pro účely analýzy návštěvnosti mých stránek.
Popis jednotlivých cookies:
Název cookies
_ga

Doba uložení
2 roky

Popis účelu
Přiřadí k zařízení unikátní
ID, ke kterému generuje
informace, jak používáte
moje webové stránky

1

Poskytovatel
Google Ireland Ltd.

_gat

1 den

Slouží

pro

analytický Google Ireland Ltd.

nástroj a kontroluje počet
požadavků
_gid

1 den

Přiřadí k zařízení unikátní

Google Ireland Ltd.

ID, ke kterému generuje
informace, jak používáte
moje webové stránky
Snažím se získané informace zpracovávat v anonymním režimu, takže ve většině případů nejsem
schopen zjistit Vaší identitu.
3. Blokování cookies
Na souborech cookies jsou založeny některé funkce mých webových stránek. I v případě, že jste
udělili souhlas s užíváním cookies, které sledují tvoje chování na webových stránkách, můžete jejich
užívání následně blokovat. Pokud se rozhodnete soubory cookies blokovat, nebudete možná moci
používat všechny funkce a může dojít ke ztrátě předvoleb, které jsou na souborech cookies založené.
Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Soubory cookies lze
pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů
cookies.
Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na
následujících webových stránkách:
●

Chrome

●

Firefox

●

Internet Explorer

●

Safari

●

Android
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