K čemu používáme cookies na našem webu
V souladu s § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme,
že naše webové stránky využívají pro svojí činnost malé soubory dat (tzv. cookies), které naše
servery ukládají ve vašem prohlížeči k uchování informací o vašem nastavení a preferencích
a zlepšení využití našich serverů.
Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby
učinily uživatelský zážitek více efektivní. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem
zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies
potřebujeme vaše povolení.
Soubory cookie slouží pro plné využití obsahu a funkcí webových stránek
www.honzanovotny.com. Cookies neobsahují informace, které mají povahu Vašich osobních
údajů, nemohou poškodit počítač a neukládají žádné důvěrné informace nebo údaje o platbě.
Ujišťujeme vás, že Ing. Jan Novotný nebo Turba s.r.o. nikdy neposkytnou vaše osobní údaje
třetím stranám, a pokud ano, tak pouze v případě, že nám k tomu dáte výslovný souhlas.
Tyto stránky využívají službu Universal Analytics (Google Analytics), poskytovanou
společností Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics používá souborů
“cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu
způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o
užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy u společnosti Google.
Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv
o její aktivitě, určených pro její provozovatele, pro optimalizaci a zobrazování reklam na
základě předchozích návštěv stránek (včetně vašeho užití uvedených stránek) a k vytváření
přehledů souvislostí mezi návštěvami stránek a využitím reklam či reklamních služeb a
přehledů potřebných pro zájmově orientovanou inzerci. Použití tohoto nástroje můžete omezit
či zabránit v nabídce „nastavení reklam“ na adrese https://www.google.com/settings/ads.
Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem
nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude
spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním této stránky
souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora
uvedeným.
Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na
http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html. Pokud chcete zabránit sledování,
můžete
instalovat
doplněk
do
vašeho
webového
prohlížeče
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).
Webové prohlížeče obecně podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete
jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití. Máte tedy kdykoliv
možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracovávání cookies na našich stránkách, a to
prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč
použití cookies povoleno, předpokládáme, že souhlasíte s využíváním standardních cookies
našich serverů a webových stránek.
V případě dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat prostřednictvím
emailu: jan.novotny@qara.cz

