
Používání souborů cookie na naší webové stránce 

 
Co jsou to soubory cookie? 
Cookie jsou malé textové soubory, které se umístí do vašeho počítače nebo mobilního zařízení, když poprvé 

navštívíte webovou stránku. Soubory cookie slouží k zajištění správné funkčnosti webové stránky nebo k tomu, 

aby stránka fungovala efektivněji. Používají se rovněž pro webové analýzy za účelem pomoci uživatelům 

optimalizovat jejich používání webové stránky. Existují dva typy souborů cookie: soubory cookie relace a trvalé 

soubory cookie: 

 

● soubory cookie relace se vytvářejí dočasně v podsložce vašeho prohlížeče, když navštívíte webovou 

stránku. Platnost těchto souborů cookie vyprší a jsou trvale odstraněny, jakmile zavřete svůj internetový 

prohlížeč. 

● trvalé soubory cookie zůstávají v podsložce vašeho prohlížeče a znovu se aktivují, jakmile navštívíte 

webovou stránku, která vytvořila příslušný soubor cookie. Platnost trvalého souboru cookie se neukončí, 

když zavřete svůj prohlížeč. Soubor zůstane v podsložce prohlížeče po dobu nastaveného časového 

intervalu ve složce souborů cookie. 

K čemu slouží soubory cookie? 
Soubory cookie mají mnoho funkcí. Pomáhají nám například rozpoznat návštěvníky a určit jejich počet, analyzovat 

funkčnost naší webové stránky, pamatovat si uživatelská jména a předvolby. Umožňují tak rychleji přizpůsobit 

stránku vašim preferovaným zájmům a zobrazovat obsah, který je pro vás relevantnější. Níže naleznete přehled, 

jaké soubory cookie používá naše webová stránka a jaké jsou jejich funkce: 

 

Typ souboru 
cookie 

Funkce Shromažďování údajů 

Nezbytné soubory 
cookie 

Někdy se nazývají „přísně nezbytné“ 

soubory cookie, protože bez nich 

nemůžeme poskytovat mnoho služeb, 

které potřebujete na naší stránce (např. 

umožňují přihlášení do zabezpečených 

oblastí naší webové stránky). 

Tyto soubory cookie identifikují pouze váš 

počítač nebo mobilní zařízení. 

Neidentifikují vás jako jednotlivce, tzn. že 

do těchto souborů cookie jsou ukládány 

pouze jednotlivě neidentifikovatelné 

informace. 

Výkonnostní 

soubory 

cookie 

Tyto soubory cookie slouží k 

analytickým účelům a umožňují nám 

určit počet návštěvníků a sledovat, 

jakým způsobem se návštěvníci 

pohybují na naší webové stránce, když 

ji používají. 

To nám pomáhá zlepšovat funkčnost 

naší webové stránky (např. návštěvníci 

snadno najdou informace, které hledají). 

Tyto soubory cookie identifikují pouze váš 

počítač nebo mobilní zařízení a ne vás 

jako jednotlivce. Údaje pro analyzování se 

shromažďují anonymně. 

V některých případech pro nás tyto 

soubory cookie spravují třetí strany. 

Schiedel nepoužije soubory cookie pro 

účely identifikace jednotlivců nebo 

shromažďování osobních údajů a 

nepoužívá soubory cookie pro jiné než 

výše uvedené účely. 



Funkční 

soubory 

cookie 

Jejich funkcí je rozpoznat vás, když se 

vrátíte na naši webovou stránku. 

Můžeme tak přizpůsobit náš obsah 

vašim potřebám, pozdravit vás vaším 

jménem a pamatovat si vaše předvolby 

(např. vámi vybraný jazyk nebo oblast). 

Informace, které tyto soubory cookie 

shromažďují, mohou zahrnovat vámi 

zpřístupněné osobně identifikovatelné 

údaje, např. vaše uživatelské jméno. 

Cílené soubory 
cookie 

Cílené soubory cookie 

používají inzerenti na naší 

webové stránce. 

Sledují váš prohlížeč, když 

navštěvujete jiné webové stránky, aby 

zjistily vaše zájmy. Tyto informace 

následně používají pro zobrazování 

relevantnějších reklam. 

Tyto soubory cookie mohou být 

ukládány a používány třetími stranami, 

které poskytují používané nástroje. 

Jak spravovat a zakázat soubory cookie? 
V nastavení svého internetového prohlížeče můžete nastavit, zda chcete povolit nebo zakázat soubory cookie. 

Nicméně je třeba si uvědomit, že když ve svém prohlížeči zakážete všechny soubory cookie, můžete přijít o 

některé funkce a možnosti nabízené na naší webové stránce, nebo nemusíte získat přístup k některým 

oblastem webové stránky. 

 

Na těchto webových stránkách naleznete informace o tom, jak spravovat a upravit nastavení souborů cookie v 

některých oblíbených prohlížečích: 

 

● Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies 

● Microsoft Internet Explorer http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx 

● Mozilla Firefox 

http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en- 

US&redirectslug=Cookies 

 

Pokud používáte jiný prohlížeč, možnosti správy a nastavení souborů cookie naleznete na stránce jejich podpory. 

 

Další obecné informace o souborech cookie, včetně jejich funkčnosti, možností správy a zakázání, naleznete na 

stránce www.allaboutcookies.org. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&amp;p=cpn_cookies
http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&amp;redirectslug=Cookies
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&amp;redirectslug=Cookies
http://www.allaboutcookies.org/

