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Informace o používání datových souborů cookies 
 
 
Soubory cookies 

S cílem zabezpečit správné fungování této webové lokality (www.sepssk.cz) někdy ukládáme na 
Vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookies. Je to běžná praxe většiny webových lokalit. 

 

Co jsou soubory cookies? 

Soubor cookies je malý textový soubor, který webová lokalita ukládá ve Vašem počítači nebo 
mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si webová lokalita na určitý čas 
uchovává určité informace, které jsou nevyhnutné pro provoz této webové lokality a získání 
základních anonymních informací pro statistiku. Bez těchto souborů cookies by prohlížení našeho 
webu bylo o mnoho složitější a zobrazování by nebylo správné. Používáním souborů cookies 
nedochází k shromažďování osobních údajů a ani jejich poskytování třetím stranám.  

 

Jak používáme soubory cookies? 

Tato web stránka používá jen takové soubory cookies, které jsou nevyhnutelné pro její správnou 
funkcionalitu. 

Konkrétní soubory cookies používané na naší web stránce: 

· _ga - registruje jedinečný identifikátor, který se používá na generování statistických údajů o 
tom, jak návštěvník používá webovou stránku – doba uložení: 2 roky 

· _gid - registruje jedinečný identifikátor, který se používá na generování statistických údajů o 
tom, jak návštěvník používá webovou stránku – doba uložení: jen po dobu připojení, 

· _gat - používá služba Google Analytics na rychlost požadavků na škrcení  – doba uložení: jen 
po dobu připojení, 

· cc-ok – slouží na zapamatování si skrytí hlášení o cookies po kliknutí na tlačítko „Rozumím“ 
– doba uložení: 1 den 

Povolení použití souborů cookies není nevyhnutelně potřebné na správné fungování webové lokality. 
Soubory cookies můžete sami vymazat nebo zablokovat. V takovém případě se však může stát, že 
určité funkcionality webové lokality nebudou fungovat tak, jak by měly, resp. nebudou fungovat 
vůbec.  

Informace ukládané v souborech cookies se nepoužijí na Vaši osobní identifikaci a struktura údajů je 
plně pod naší kontrolou. 
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Jak kontrolovat soubory cookies 

Soubory cookies můžete kontrolovat nebo smazat sami podle uvážení – podrobnosti najdete na 
stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači a 
většinu vyhledávačů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takové případě 
však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webové lokality manuálně upravovat některé 
nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat. 

 

Jak odmítnout používání souborů cookies 

Používaní souborů cookies je možné nastavit pomocí Vašeho internetového vyhledávače. Většina 
vyhledávačů soubory cookies automaticky přijímá už v jejich úvodním nastavení. 

Účinný nástroj pro správu souborů cookies je taktéž k dispozici na stránkách 
http://www.youronlinechoices.com/sk/ 

 

 


