
Zásady používání webu a 
ochrana osobních údajů na
webu
Na tomto místě vás informujeme o způsobu, jakým shromažďujeme, používáme a 
chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím těchto internetových stránek
(dále jen „stránky“ nebo „web“) poskytnout.

Využití souborů cookies na našich stránkách

Soubory cookies jsou malé textové soubory s informacemi, které internetové stránky 
ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení, když stránky procházíte. V těchto 
souborech jsou např. uloženy informace o vašich nastaveních. Slouží především k 
tomu, aby vám usnadnily používání stránek, případně technicky umožňují jejich 
fungování. Náš web používá soubory cookies zejména s cílem zajistit uživatelům lepší
uživatelský komfort a dále také zajistit a zlepšit výkonnost a funkčnost těchto 
stránek.

Je třeba uvést, že soubory cookies mohou být uloženy do vašeho zařízení jen tehdy, 
pokud jim to sami umožníte. K provozu našeho webu používáme různé typy cookies, 
které si můžete spravovat přímo ve vašem prohlížeči.

Chceme vás ubezpečit, že s pomocí cookies nesbíráme žádné informace umožňující 
vaši přímou identifikaci. Cookies jsou nicméně nezbytné pro zajištění základních 
funkcionalit, jako je přihlášení.

V souladu s ust. § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 
v platném znění vás tímto informujeme o rozsahu a účelu zpracování cookies.

Jaké cookies používáme?

Na našich stránkách používáme soubory cookies:

 zajišťující technické funkcionality stránek,
 umožňující analýzu návštěvnosti a využití webu,
 používané pro optimalizaci nabídek a pro reklamní účely (včetně 

remarketingu), měření a cílení reklam.

Cookies a obdobné technologie, včetně cookies 
třetích stran

Na našich stránkách též umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou 
použít:



 ke sběru údajů o vašem chování na našem webu a na webových stránkách 
třetích stran,

 pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních 
a sociálních sítí na webových stránkách třetích stran,,

 k propojení se sociálními sítěmi, jako je např. Facebook, včetně zobrazení 
přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a 
webových stránkách třetích stran

Prostřednictvím cookies a obdobných identifikátorů dodavatelé třetích stran, včetně 
společnosti Google, zobrazují reklamy na základě předchozí návštěvy uživatele na 
našem webu.

Google Analytics

Na našem webu užíváme také software třetích stran, např. Google Analytics pro 
analýzu návštěvnosti. Tento software může pro svoji potřebu využívat vlastní 
cookies. O podmínkách užití Google Analytics se můžete dočíst zde. Pokud se 
nechcete účastnit sledování službou Google Analytics na žádných webových 
stránkách, navštivte adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout     

Nastavení souborů cookies

Nastavení souborů cookies můžete změnit ve svém webovém prohlížeči. Cookies 
můžete například zablokovat zaškrtnutím možnosti v nastavení prohlížeče, který 
zakazuje umístění všech nebo některých souborů cookies. Tato nastavení obvykle 
najdete v menu „Možnosti“ nebo „Preference“ webového prohlížeče. Následující 
odkazy vám mohou s nastavením pomoci:

Internetový prohlížeč Google Chrome
Internetový prohlížeč Mozilla Firefox (do vyhledávacího řádku napište „cookies“)
Internetový prohlížeč Internet Explorer: http://support.microsoft.com (do 
vyhledávacího řádku napište „cookies“)
Internetový prohlížeč Safari: http://www.apple.com/support/      (do vyhledávacího řádku
napište „cookies“)
Od používání souborů cookies společnosti Google se lze odhlásit na stránce 
Nastavení reklam společnosti Google https://adssettings.google.com/authenticated?
hl=cs
Kromě trvalé deaktivace ukládání cookies je možné tyto soubory manuálně smazat z 
počítače (obvykle pomocí klávesové zkratky: CTRL + SHIFT + Delete) po každé 
návštěvě webové stránky.

Soubory cookies jsou obecně také využívány různými webovými aplikacemi a 
systémy, které optimalizují skladbu reklamní nabídky, která je vám na různých 
webech zobrazena. Nastavení těchto služeb můžete jednoduše provést na

http://www.youronlinechoices.com/cz/
nebo na http://www.aboutads.info/choices 

https://www.google.cz/analytics/terms/cz.html
http://www.aboutads.info/choices
http://www.youronlinechoices.com/cz/
https://adssettings.google.com/anonymous?sig=ACi0TCj3sQjrtU_8o62BUz8CTRd2DMAQYDjaJ5EEtNTe859Eggoyqxfs0D9TxId44TkXsmxNEmQ3h6KBJ7Jj_TB7nQ8YmfDfKIFvMIR5ogxrgk6Kl2tfrNE&hl=cs
https://adssettings.google.com/anonymous?sig=ACi0TCj3sQjrtU_8o62BUz8CTRd2DMAQYDjaJ5EEtNTe859Eggoyqxfs0D9TxId44TkXsmxNEmQ3h6KBJ7Jj_TB7nQ8YmfDfKIFvMIR5ogxrgk6Kl2tfrNE&hl=cs
http://www.apple.com/support/%C2%A0
http://support.microsoft.com/
https://support.mozilla.org/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Je ale potřeba poznamenat, že tímto nastavením nezajistíte vypnutí všech reklamních
nabídek. Tyto reklamní nabídky se budou zobrazovat stále, jen nebudou přesněji 
zacíleny dle vašich preferencí.

Další informace o cookies získáte na stránkách www.allaboutcookies.org.
Upozorňujeme, že vypnutí souborů cookies může znamenat omezení 
funkčnosti webu.

Zabezpečení

Provozovatel webu přijal maximální bezpečnostní opatření k ochraně osobně 
identifikovatelných informací ve chvíli, kdy je odesíláte na naše stránky, a k ochraně 
těchto informací před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, odhalením, 
pozměněním nebo zničením. Není však v možnostech provozovatele webu zajistit 
absolutní bezpečnost používání internetu jako komunikačního a informačního 
nástroje.

Odkazy na jiné webové stránky

Tento web může obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky, pro které 
tyto zásady ochrany soukromí neplatí. Doporučujeme vám seznámit se se zásadami 
ochrany soukromí na všech webových stránkách, které navštívíte.

Další ustanovení

Naše společnost neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat 
návštěvníky webu. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například
prostřednictvím e-mailu nebo při použití příslušného webového formuláře, kde je 
zřejmý souhlas či jasně stanovený účel shromažďování osobních údajů.

Používání těchto stránek podléhá příslušným ustanovením právního řádu České 
republiky.

Jak se s námi spojit

Pokud máte jakékoli dotazy, návrhy nebo žádosti týkající se výše uvedených zásad 
ochrany osobních údajů nebo nakládání s informacemi na této stránce, případně s 
námi již nadále nechcete komunikovat a přejete si smazat některé informace, které o
vás můžeme uchovávat, napište nám prosím na adresu info@jaspar.cz 

http://www.allaboutcookies.org/
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