Oznámení o souborech cookie
Poslední aktualizace: 16. října 2021
Ve společnosti Česká certi kační a vzdělávací agentura s.r.o. respektujeme vaše
obavy o soukromí a vážíme si vztahu, který s vámi máme. Toto oznámení o souborech
cookie (dále jen „ oznámení “) vysvětluje, jak používáme soubory cookie a další podobné
technologie, abychom vás rozpoznali při návštěvě našich webových stránek, které
odkazují na toto oznámení (dále jen „ web “). Vysvětluje, jaké jsou tyto technologie a proč
je používáme, a také vaše práva na kontrolu toho, jak je používáme.

Co jsou cookies?
Cookies jsou textové soubory, které se stáhnou do vašeho počítače nebo mobilního
zařízení při návštěvě webové stránky a kde se ukládají určité informace o používání
stránek. Jsou užitečné, protože umožňují webovým stránkám rozpoznat zařízení
uživatele. Poté jsou vráceni na původní web při každé další návštěvě nebo na jakýkoli jiný
web, který je rozpozná. Další informace o souborech cookie naleznete na adrese https://
knowcookies.com .
Pojem „ cookie “ je v tomto Oznámení používán v širším smyslu, aby zahrnoval všechny
podobné techniky a technologie, včetně webových majáků a souborů protokolu.
Typy shromažďovaných informací a důvody pro jejich shromažďování
Soubory cookie nám pomáhají lépe porozumět vašemu používání našich stránek a v
důsledku toho nám mimo jiné umožňují nabídnout našim návštěvníkům webu
přizpůsobenější a konzistentnější zážitek. Zde jsou příklady typů informací, které
shromažďujeme prostřednictvím cookies:

•

Název webové stránky navštívené před webem www.ccva.cz;

•

Ať už navštěvujete náš web poprvé nebo ne;

•

Vaše předvolby zobrazení (např. Rozložení, předvolby velikosti, jazyk atd.);

•

Vaše nákupy a vaše objednávky;

•

Vaše uživatelské jméno, vaše heslo, typ použitého prohlížeče a vaše IP adresa,
abychom vás mohli identi kovat při vašich dalších návštěvách.

fi

Počet uživatelů, kteří navštíví web www.ccva.cz, četnost, s jakou byl web
zobrazen, zobrazené stránky, kliknutí provedená na webu a celková doba navigace
na webu;

fi

•

Soubory cookie nám navíc umožňují provádět následující činnosti:
•

Přizpůsobení návštěvy: Informace shromážděné během vaší návštěvy můžeme
použít k usnadnění vaší další návštěvy našich stránek a přizpůsobení obsahu
stránek

•

Analyzujte trendy: Shromažďujeme informace o návštěvách našich stránek a
analyzujeme je jako celek v agregované podobě. Tento typ studie má za cíl
identi kovat trendy mezi mnoha návštěvníky našich stránek, nikoli analyzovat
informace konkrétního návštěvníka

Typ souborů cookie, které používáme
Soubory cookie první a třetí strany používáme z několika důvodů. Některé soubory cookie
jsou nutné z technických důvodů, aby náš web fungoval a/nebo vám poskytoval základní
funkce, a označujeme je jako „základní“ soubory cookie. Jiné soubory cookie nám
umožňují sledovat a cílit na zájmy našich uživatelů a zlepšovat zážitek z našich
stránek. Třetí strany také používají cookies prostřednictvím našeho webu pro analytické
účely.

Soubory cookie první strany:
Tyto soubory cookie jsou vytvořeny společností Česká certi kační a vzdělávací
agentura s.r.o. . Většinou se používají k tomu, aby vám umožnily procházet náš web a
používat jeho funkce. Mohou také pomáhat při analytických činnostech.

Soubory cookie třetích stran:
Kromě našich vlastních cookies mohou některé třetí strany a přidružené společnosti
ukládat cookies do vašeho počítače, přistupovat k nim a přidružovat k nim webové
majáky. Tyto soubory cookie umožňují na webu nebo prostřednictvím něj poskytovat
funkce nebo funkce třetích stran. Strany, které nastavují tyto soubory cookie třetích stran,
mohou rozpoznat vaše zařízení jak při návštěvě našeho webu, tak při návštěvě určitých
jiných webů.

•

Základní soubory cookie webových stránek: Tyto soubory cookie jsou nezbytně
nutné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby dostupné prostřednictvím
našich stránek a používat některé z jeho funkcí, jako je přístup do zabezpečených
oblastí, které vyžadují registraci. Protože tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné
k tomu, aby vám byly doručeny stránky, nemůžete je odmítnout, aniž by to mělo
vliv na funkčnost stránek

•

Funkční soubory cookie: Tyto soubory cookie vám umožňují procházet náš web
nebo využívat některé z jeho funkcí, jako je zapamatování jazykových preferencí,
zadávání objednávek online nebo používání podpory rychlých zpráv. Podobně jako
u zásadních souborů cookie platí, že pokud jsou tyto soubory cookie zakázány,
může to mít vliv na používání některých funkcí webu, například vámi nastavených
předvoleb

fi

fi

Typy souborů cookie první a třetí strany, které na Stránkách používáme, jsou:

•

Analytické soubory cookie: Tyto soubory cookie nám nebo našim poskytovatelům
analytických služeb třetích stran umožňují shromažďovat statistiky o používání
stránek vámi a dalšími návštěvníky. Díky těmto informacím je společnost Creative
Commons schopna zlepšit funkce nabízené na svých stránkách

Doba uložení cookies na vašem zařízení
Doba uložení cookies na vašem zařízení se může lišit v závislosti na kategorii, do které
patří: dočasné nebo trvalé.

Dočasné cookies:
Pro přiřazení a registraci ID relace používáme dočasné cookies na všech našich
zabezpečených stránkách. Můžete procházet celý náš web bez přerušení. Tento
identi kátor se používá také pro účely interního hlášení. Neumožňuje nám vás
identi kovat jménem a tento typ souboru cookie nezanechává na vašem pevném disku
žádné obnovitelné informace. Většina našich vlastních cookies spadá do této kategorie a
jejich platnost vyprší, když zavřete internetový prohlížeč.

Trvalé cookies:
Soubory cookie naší vlastní analýzy a soubory cookie třetích stran jsou často trvalé
soubory cookie. Umožňují nám porozumět chování návštěvníků při procházení po delší
časové období nebo vám poskytnout další funkce související s požadavky na
přizpůsobení vašich stránek a obsahem, který jste uložili nebo uložili. V závislosti na jejich
funkci mohou zůstat na počítači 24 hodin, týden nebo několik let. To znamená, že tyto
cookies přetrvávají i po zavření vašeho prohlížeče a mohou být použity na našich
stránkách k rozpoznání vašeho počítače, když prohlížeč znovu otevřete později.

Správa cookies
Můžete se rozhodnout, zda soubory cookie přijmete nebo odmítnete. Pokud chcete
soubory cookie odmítnout, postupujte podle následujících pokynů:

Všechny cookies:
Můžete upřednostňovat příjem všech typů cookies správou cookies z vašeho webového
prohlížeče. Jelikož se způsob aktivace nebo deaktivace souborů cookie v jednotlivých
webových prohlížečích liší, měli byste navštívit nabídku nápovědy svého webového
prohlížeče, kde získáte další informace o předvolbách souborů cookie. Svůj prohlížeč
můžete také kdykoli nakon gurovat tak, aby vás informoval o přijetí souboru cookie,
abyste se mohli rozhodnout, zda jej chcete přijmout nebo ne. Cookies v žádném případě
nečtou data z vašeho pevného disku a můžete je kdykoli ze svého počítače odstranit. V
tuto chvíli je pro vás technicky nemožné synchronizovat nastavení mezi vašimi prohlížeči
a vašimi zařízeními (počítačem nebo smartphonem). Musíte je nastavit v každém
prohlížeči/zařízení, které aktuálně používáte, a při každém použití nového prohlížeče nebo
zařízení.

Analytické cookies:

fi

fi

fi

Chcete-li zakázat analytické soubory cookie spravované našimi analytickými partnery
třetích stran, použijte buď mechanismy deaktivace prohlížeče popsané výše výše, nebo
použijte mechanismy pro deaktivaci analytiky, které udržují naši poskytovatelé

analytických služeb: Doplněk prohlížeče pro zrušení služby
Google Analytics

Důsledky deaktivace všech cookies
Pokud se rozhodnete soubory cookie deaktivovat, můžete nadále používat určité části
našich stránek. V závislosti na tom, které soubory cookie deaktivujete, však některé
užitečné funkce již nemusí fungovat. Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste zakázali
jeden nebo více souborů cookie, můžeme nadále používat informace, které tyto soubory
cookie shromáždily, než byly deaktivovány. Jakmile však soubor cookie deaktivujeme,
přestaneme shromažďovat jakékoli informace prostřednictvím odhlášeného souboru
cookie.

Změny v oznámení o cookies
Toto Oznámení může být příležitostně revidováno. Veškeré provedené změny se projeví
na tomto webu. Navštěvujte prosím pravidelně toto Oznámení o cookies, abyste byli
informováni o našem používání cookies. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás, jak
je vysvětleno níže.

Kontaktujte nás
Pokud máte dotazy týkající se používání souborů cookie na našich stránkách, neváhejte
nás kontaktovat e -mailem na info@ccva.cz. V našich zásadách ochrany osobních
údajů najdete také obecnější informace o typech informací, které o vás shromažďujeme,
a o tom, jak můžete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů .

