Cookie Policy
Po přečtení řádků níže budete mít jasno v tom, jaké informace náš web
automaticky o svých návštěvnících ukládá a co a jak můžete v nastavení změnit.
Tento dokument doplňuje naše Zásady ochrany osobních údajů a popisuje užívání
cookies (dále společně jen jako „cookies“) na webu dostupném na adrese
www.dobronauti.cz provozovaném společností DOBRONAUTI, s.r.o., IČ 09148124,
kontakt: jsme@dobronauti.cz.

Co jsou to cookies
Cookies jsou drobné textové dokumenty používané převážnou většinou webů, které
jsou ukládány na vašem zařízení pomocí internetového prohlížeče. Informace, které
cookies obsahují, jsou vytvořeny serverem webu a mohou být použity ve chvíli, kdy
uživatel ze stejného zařízení navštíví webovou stránku znovu. Cookies jsou
vytvořeny, aby zaznamenávaly informace o chování uživatele na stránce.
Zaznamenávají se například údaje o přihlašování či prokliky jednotlivých odkazů.
Cookies nikdy neobsahují citlivé údaje. Nejedná se o počítačové programy
a nemohou být použity k šíření počítačových virů. Takže se není třeba ničeho obávat.

Jaké mohou být
Cookies je možné dělit podle doby, po kterou jsou uchovávány, podle subjektu,
kterému patří, a taky podle jejich využití (o tom blíže až v další části).
V závislosti na délce doby uchování cookies je můžeme dělit na:
●
●

krátkodobé cookies – ty jsou vymazány při zavření internetového prohlížeče
dlouhodobé cookies – ty jsou v prohlížeči zařízení uchovávány i po jeho zavření, a expirují
v závislosti na jejich nastavení. Tento typ cookies můžete manuálně z prohlížeče vymazat.

Podle subjektu, který cookies vydává, je možné je dělit na:
●
●

cookies prvních stran – ty jsou vytvořeny webovým serverem naší stránky, a většinou se
jedná cookies nezbytné pro fungování stránky
cookies třetích stran – ty mohou být rovněž ukládány přes naše webové stránky, avšak
nepochází z našich serverů. To je možné pomocí odkazu na soubor, například JavaScript, který
je uložen mimo naši doménu. Většinou se jedná o cookies, které nám umožňují analyzovat
naše webové stránky, případně sdílet reklamní obsah.

Jaké cookies používáme na webu
Cookies jsou užívány z řady důvodů popsaných níže, například proto, abychom vám
co nejvíce usnadnili používání našich webových stránek tím, že si zapamatujeme
vaše uživatelské nastavení. Ve většině případů bohužel neexistují standardizované
možnosti zákazu užívání veškerých cookies bez ztráty funkčnosti podstatných částí
webu.
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Technické cookies
Jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních
prvků naší webové stránky, díky kterým uživateli funguje například vyhledávání na
našem webu, jeho procházení, spouštění videí či vstup do zabezpečených oblastí
webu.
Statistické cookies
Díky tomuto typu cookies můžeme sbírat statistické údaje o tom, jak používáte a
procházíte naši webovou stránku, které části webu nejčastěji navštěvujete, případně
odesílat chybová hlášení, pokud se na webu objeví problém. Veškeré informace
získávané ze statistických souborů cookies, které používáme, jsou anonymní. Před
jejich uložením do Vašeho zařízení si od Vás vyžádáme souhlas. Použití těchto
cookies lze také zakázat přímo v prohlížeči, aniž byste tím ovlivnili funkčnost naší
webové stránky. Tyto cookies můžete pomocí prohlížeče rovněž vymazat.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují váš pohyb na webu a umožňují např. následně nabízet
personalizované reklamy, zkoumat konverzi zákazníků a analyzovat z nich získaná
data, a to jak námi, tak našimi partnery. Omezení a mazání cookies funguje stejně
jako u statických. Tyto cookies ale zatím vůbec nepoužíváme. Pokud v budoucnu
začneme, nejprve se vás zeptáme, než vám takové cookies do prohlížeče uložíme.
Nástroje či weby třetích stran, které nám pomáhají analyzovat data z jednotlivých
cookies.
Google Analytics je nástroj, který nám umožňuje získávat statistická data o
uživatelích webu. Díky této službě je možné sledovat návštěvnost webu či chování
uživatelů na webu, jako je např. procházení jednotlivých sekcí webu. Tento nástroj je
používán na většině existujících webových stránek a data v něm přiřazená jsou pro
nás anonymní.
Remarketingové a demograﬁcké možnosti tohoto nástroje v aktuální chvíli
nevyužíváme a používáme je výlučně k analýze statistických dat z jednotlivých
cookies.
Náš web pracuje s těmito cookies:
Poskytovatel

Název

Účel

Kategorie

Životnost

dobronauti.cz

_ga

S pomocí nástroje Google
Analytics vytváří statistický
identiﬁkátor, který generuje
údaje o tom, jak je Vámi
webová stránka používána.

Statistické

2 roky
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dobronauti.cz

_gat

S pomocí nástroje Google
Analytics umí omezit počet
údajů
zpracovávaných
na
našich stránkách s vysokou
návštěvností.

Statistické

1 den

dobronauti.cz

_gid

Cookie, díky které Google
Analytics vytváří statistický
identiﬁkátor, který sleduje, jak
webovou stránku používáte.

Statistické

1 den

dobronauti.cz

PHPSESSID

Cookie,
která
uchovává
informace o relaci a pomáhá
vám tedy efektivně využívat
web.

Technické

1 měsíc

Jak můžete zakázat či omezit užívání cookies
Jak už jsme napsali výše, můžete být bez obav – jiné než technické cookies do
prohlížeče bez vašeho souhlasu neukládáme. Chcete-li mít ale všeobecně větší
kontrolu nad ukládáním cookies i na ostatních webech, můžete rozhodnout, které
povolíte a které zakážete také pomocí vašeho internetového prohlížeče.
Když budete chtít, můžete zakázat užívání jen některých, či všech druhů cookies
najednou. Pokud zakážete užívání všech cookies, může se stát, že dojde
k nefunkčností některých částí (nejen) našeho webu. Pokud nevíte, zda konkrétní
cookies potřebujete, doporučujeme ponechat povolené všechny typy.
Více informací o zákazu cookies a nastavení v jednotlivých prohlížečích najdete zde:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera
Pokud nechcete, aby byly na vaše zařízení ukládány cookies společnosti Google,
můžete si stáhnout třeba i tento plugin.
Pro více informací o cookies a jejich užívání doporučujeme web AboutCookies.org.uk.
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