Informace o souborech cookies
a dalších technických prostředcích
Kategorie cookies
Cookies používáme pro účely vedení statistiky návštěvnosti a další související analýzy jako
třeba informace o tom, kolik času jste na našich stránkách strávili nebo kolikrát jste je v
minulosti navštívili (analytické cookies).
Informace, které cookies konkrétně používáme naleznete v tabulce dále v tomto dokumentu.

Další informace o cookies
Berte prosím na vědomí, že cookies mohou být zpracovávány prostřednictvím nástrojů třetích
stran a mohou být takovým třetím stranám zpřístupněny, a to i mimo území EU. Zpracování je
založeno na našem oprávněném zájmu na získání statistických a technických informací o
využívání webových stránek.
Používáním webových stránek berete na vědomí, že jsme analytické cookies oprávněni
používat na základě našeho oprávněného zájmu. Ukládání cookies můžete kdykoliv zakázat
nebo již uložené cookies vymazat prostřednictvím nastavení vašeho webového prohlížeče. Více
informací, jak takového nastavení dosáhnout, naleznete v návodu pro vámi používaný
prohlížeč.
Berte prosím na vědomí, že aktuální výčet používaných cookies se může v průběhu času
kdykoliv změnit. Pokud chcete mít aktuální informace o aktuálně používaných cookies,
informaci získáte na adrese: https://datera.cz/assets/files/datera-cookie-policy.pdf.

Aktuálně používané cookies
Název

Účel

Doba expirace

_gat_UA-177958682-1

Používá se k omezení počtu žádostí.

1 minuta

_ga

Používá se k rozlišení uživatelů.

2 roky

_gid

Používá se k rozlišení uživatelů.

24 hodin

_fbp

3 měsíce

_hjAbsoluteSessionInProgress

Tento soubor cookie se používá k
detekci první relace zobrazení stránky
uživatele

30 minut

_hjFirstSeen

Tento soubor cookie se používá k
detekci první relace zobrazení stránky
uživatele

30 minut

_hjid

Používá se k uchování jedinečného ID
uživatele pro tento web v prohlížeči.

1 rok

_hjIncludedInPageviewSample

Tato cookie informuje Hotjar o tom, zda
je návštěvník zahrnut do vzorkování dat
definovaného limitem zobrazení stránky
webu.

30 minutes

Doplňující informace k používaným cookies
Pro účely zpracování statistik návštěvnosti využíváme nástroj Google Analytics a nástroje
Adwords, služby poskytované Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
Kalifornie, Spojené státy (dále jen “Google”). Google Analytics také využívají cookies. Informace
o užívání našeho webu generované cookies souborem jsou v tomto případě přenášeny a
ukládány na Google servery v USA. Google je oprávněn tyto informace využívat pro účely
vyhodnocování užívání webových stránek avytváření reportů ohledně aktivity návštěvníků, jakož
i pro účely poskytování dalších služeb vztahujících se k činnostem na webových stránkách a
užívání internetu obecně. Google je oprávněn poskytnout tyto informace třetím stranám, pokud
to je vyžadováno právními předpisy nebo v případě, že taková třetí strana údaje zpracovává pro
Google. Google není oprávněn propojovat IP adresu návštěvníka s jakýmikoliv jinými údaji,
které má k dispozici. Používáním webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů Googlem,
a to způsobem a pro účely specifikované výše. Pro omezení Google Analytics můžete využít
nástroj Google Analytics opt-out dostupný zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento

nástroj musí být nainstalován jako rozšíření vašeho internetového prohlížeče. Své reklamní
preference můžete též nastavit pomocí nástroje Google Adwords Ad Preferences.

