
Tak jako většina internetových stránek i ty naše používají cookies. 
Jejich hlavním smyslem je usnadnit a zpříjemnit používání našich 
stránek. Cookies využíváme rovněž pro marketingové účely, 
poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. 
Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery 
pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou 
zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo 
které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Co je soubor cookie
Cookie je malé množství dat, které jsou jako soubor odeslány do vašeho počítače (tabletu, chytrého telefonu) 
z internetové stránky, kterou právě navštěvujete. V počítači se soubor dat uloží a při každé další návštěvě 
webové stránky odešle počítač informaci našemu serveru. Tento soubor umožní webové stránce rozpoznat, 
zda jste ji již v minulosti navštívili. Zároveň jsou to právě cookies, díky kterým si můžete uložit svá uživatelská 
nastavení.

Zpracování cookies
Soubory cookie můžete svobodně vymazat, či rovnou dopředu nastavit prohlížeč tak, aby přijímání souborů 
cookies buď odmítal, nebo vás upozorňoval, snaží-li se vám server cookie zaslat. Může se pak ovšem stát, 
že webové stránky, které jsou na podpoře cookies závislé, nebudou fungovat tak, jak byste si představovali, 
nebo že části stránek pro vás nebudou dostupné. 

                  Návštěvou našich stránek automaticky vyjadřujete svůj souhlas s použitím této technologie.

Jaké druhy cookies využíváme
Na stránkách www.intro.cz používáme relační a permanentní cookie:

Cookies

RELAČNÍ COOKIE

jsou automaticky vymazány, jakmile 
opustíte naše stránky. Pomáhají během 
návštěvy stránek jejich správnému 
zobrazení.
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1 2 PERMANENTNÍ COOKIE

se ukládají a mohou obsahovat anonymní 
identifikátor vašeho prohlížeče. 
Z permanentních cookies používáme…



Nicméně ani tyto cookie vás samy o sobě neidentifikují jako 
jednotlivce, pouze identifikují přístup ke stránkám a chování uživatelů 
přistupujících z určitého zařízení (počítač, tablet, chytrý telefon). 
Veškerá data jsou anonymní, zejména pro účely statistik používání 
stránek.

Souhlas s využíváním cookies
Pokud si budete prohlížet webové stránky provozované společností Vega společnost s ručením omezeným, 
IČ 45537577, DIČ CZ45537577 se sídlem U Náhona 529/17, 503 01 Hradec Králové a máte ve svém 
webovém prohlížeči povoleno ukládání cookies, souhlasíte s tím, že naše společnost bude zpracovávat 
záznamy o Vašem chování na těchto stránkách pro účely zachování preferencí při prohlížení těchto stránek. 
Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze samostatně bez 
dalšího použít jako identifikátor pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek.
Pokud nechcete, aby náš web záznamy o Vašem chování na těchto stránkách zpracovával, omezte nebo 
si zablokujete ukládání cookies v nastavení Vašeho webového prohlížeče.

Google Analytics
Tyto cookies se používají ke shromažďování informací o způsobu, 
jakým návštěvníci naše webové stránky používají. Tyto informace 
používáme k sestavování reportů a pomáhají nám webové stránky 
zlepšit. Cookies shromažďují informace anonymně, včetně počtu 
návštěvníků webových stránek, informací o tom, odkud návštěvníci 
na naše webové stránky přišli a které stránky navštívili.

YouTube
Tyto cookies se používají k zajištění funkcí na našich webových 
stránkách, které poskytují třetí strany. Bez těchto souborů cookie 
budou určité funkce webových stránek pro naše návštěvníky 
nedostupné. Údaje shromážděné našimi poskytovateli služeb za tímto 
účelem mohou být anonymně sdíleny s třetími stranami a mohou být 
použity pro cílené reklamní účely.

Facebook
Tyto cookies využívá Facebook pro zasílání řady reklamních produktů, 
jako jsou například nabídky inzerentů – třetích stran v reálném čase.

Google.com
Používá se Google AdWords k opětovnému zapojení návštěvníků, 
u kterých je na základě jejich chování online na webových stránkách 
pravděpodobné, že se stanou zákazníky.

Seznam.cz
Používá se sklik k opětovnému zapojení návštěvníků, u kterých je na 
základě jejich chování online na webových stránkách pravděpodobné, 
že se stanou zákazníky.

Analytické cookies 
a technologie

Cookies a technologie 
zajišťující funkčnost 
webových stránek

S T R  2 / 2


