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Zásady společnosti V24 Media při používání cookies 
 
Ve snaze lépe naplňovat vaše potřeby a přizpůsobit jim naše služby mohou webové stránky 
společnosti V24 Media s.r.o. („V24 Media s.r.o.“ nebo „my“) ukládat na vaše zařízení malé datové 
soubory označované jako cookies. Níže najdete základní informace o cookies a vysvětlení, jak přesně 
je naše webové stránky používají.  
 
Co jsou cookies? 
Cookies jsou malé textové soubory zasílané na vaše zařízení. Ačkoli cookies obsahují 
identifikační informace, neobsahují žádné informace identifikující vás osobně, ale umožňují 
nám, abychom vás při návratu na naše webové stránky rozpoznali. Pokud při návštěvě našich 
webových stránek nechcete cookie přijmout, měli byste změnit nastavení vašeho prohlížeče a 
tuto funkci zakázat (pro více informací o tom, jak to udělat, viz níže), ale jestliže tak učiníte, je 
možné, že se do některých částí webových stránek nedostanete. Obecně se může jednat 
o části, pro které se musíte zvlášť registrovat, a můžete přijít o některé užitečné funkce, jako je 
například personalizace, funkce „Zůstat přihlášený“ a „Pamatovat si mě“.  
 
Proč se na těchto webových stránkách používají cookies? 
Cookies používáme proto, abychom porozuměli užívání webových stránek, zlepšili jejich obsah a  naši 
nabídku. Cookies můžeme používat například k přizpůsobení vaší zkušenosti na našich webových 
stránkám vašim osobním potřebám (např. k tomu, abyste byli rozpoznáni, když se na naše stránky 
vrátíte). Cookies můžeme používat také k tomu, abychom vám nabízeli produkty a služby. 
 
Jaký typ cookies je ukládán? 
V průběhu prohlížení mohou naše webové stránky používat následující typy cookies: 
• cookies pro uzpůsobení uživatelského rozhraní (tj. cookies pro zapamatování vašich preferencí);  

• autentizační cookies (tj. cookies, které vám umožňují odejít z našich stránek a zase se vrátit, aniž 
by muselo znovu proběhnout vaše přihlášení a ověření);  

• cookies videopřehrávače (tj. cookies ukládající údaje potřebné k opětovnému přehrání video nebo 
audio obsahu a k ukládání vašich preferencí;  

• analytické cookies prvních osob (tj. cookies, které si pamatují vámi navštívené stránky a poskytují 
informace o vaší aktivitě na těchto stránkách); a 

• analytické cookies třetích osob (tj. cookies od poskytovatelů – třetích osob, které sledují statistiky 
našich webových stránek, a naopak). 

Shromažďují se ještě jiné údaje kromě výše uvedených? 
Dále o vás můžeme během návštěvy našich webových stránek shromažďovat různé typy 
standardních technických a transakčních údajů, a to pro účely zajištění řádného fungování webových 
stránek a vylepšení vaší uživatelské zkušenosti. Může se jednat o následující typy informací: 

• informace týkající se vašeho prohlížeče a zařízení;  

• statistické informace o vašem užívání našich webových stránek.  

Pokud nám zašlete e-mail (např. s žádostí o informace nebo se zpětnou vazbou k obsahu 
webových stránek), vámi poskytnuté informace budou použity jen k tomu, aby nám pomohly 
shromáždit požadované informace a reagovat na vaši zprávu.  

Jak změním nastavení cookies? 
Většina prohlížečů webových stránek umožňuje určitou kontrolu nad většinou cookies 
prostřednictvím nastavení prohlížeče. Více informací o cookies, včetně informací o tom, kde 
najít, jak byly cookies nastaveny a jak je spravovat a vymazat, najdete na adrese 
www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org. Sledování ze strany služby Google 
Analytics na všech webových stránkách vypnete 
na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Upozorňujeme vás, že pokud si svůj 
prohlížeč nenastavíte, budete přijímat všechny cookies poskytované těmito webovými stránkami. 
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Odkazy na externí webové stránky 

Můžeme odkazovat na jiné společnosti, organizace a veřejné orgány nebo navázat vztahy s jinými 
společnostmi, organizacemi a veřejnými orgány, které vám umožní přístup na své webové stránky 
přímo z našich webových stránek. Každá z výše uvedených společností, organizací nebo veřejných 
orgánů má vlastní zásady v oblasti užívání cookies a shromažďování a užívání informací. Pokud 
máte jakékoliv obavy ohledně způsobu, jakým budou vaše údaje použity, doporučujeme prostudovat 
si prohlášení o ochraně soukromí na příslušných webových stránkách. 

Společnost V24 Media se bude snažit poskytovat vám odkazy na vysoce kvalitní, renomované 
webové stránky, které pro vás budou podle našeho názoru zajímavé a důležité. Upozorňujeme vás 
však, že neneseme odpovědnost za obsah těchto webových stránek a nemůžeme přijmout 
odpovědnost za žádné problémy vzniklé v souvislosti s užíváním vašich údajů ze strany třetích osob, 
s obsahem webových stránek nebo službami, které vám tyto webové stránky nabídnou.   

Google Analytics  
Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics, tj. webovou analytickou službu poskytovanou 
společností Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics využívá cookies (textové soubory 
ukládané na vašem počítači) k tomu, aby provozovatelům webových stránek pomohla analyzovat, jak 
uživatelé webové stránky využívají. Informace, které cookies ohledně vašeho užívání těchto 
webových stránek vygenerují (včetně vaší IP adresy), budou společností Google přeneseny a uloženy 
na jejich serverech. Společnost Google tyto informace použije ke zhodnocení vašeho užívání 
webových stránek, k přípravě zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových 
stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a užíváním 
internetu. Společnost Google také může tyto informace předat třetím osobám, pokud to vyžaduje 
zákon nebo pokud daná třetí osoba tyto informace zpracovává pro společnost Google. Společnost 
Google nebude vaši IP adresu spojovat s jinými údaji, jež má v držení. Použitím těchto webových 
stránek souhlasíte s tím, aby společnost Google zpracovávala vaše údaje výše popsaným způsobem 
a pro výše uvedené účely. Nepokoušíme se zjistit totožnost osob, které navštíví naše webové 
stránky, a nedovolíme to ani společnosti Google. 

 


