
Zásady používání souborů cookies 
 
Pro usnadnění používání našich webových stránek používáme "cookies". Cookies jsou malé 
jednotky dat dočasně uložené na pevném disku vašeho počítače, které jsou nezbytné pro 
použití našeho webu. Soubory cookie neobsahují žádné vaše osobní informace a nemohou 
být použity k identifikaci jednotlivých uživatelů. Soubor cookie často obsahuje jedinečný 
identifikátor, který je anonymním číslem (náhodně generovaným) a je uložen ve vašem 
zařízení. Některé z nich vyprší na konci návštěvy webové stránky, jiné zůstávají v počítači 
delší dobu. 
Druhy Cookies 
 
Cookies prvních stran 
Soubory cookies prvních stran jsou nastaveny na webech, které navštěvujete, a mohou být 
čteny pouze na těchto stránkách. 
 
Cookies třetích stran 
Soubory cookies třetích stran jsou nastaveny jinými organizacemi, které nám zajišťují různé 
služby. Například používáme externí analytické služby a tito dodavatelé nastavují cookies 
našim jménem, aby mohli sledovat, co je populární a co není. Webové stránky, které 
navštěvujete, mohou obsahovat také obsah vložený například z YouTube a tyto stránky si 
mohou nastavit vlastní cookies. 
 
Proč bych měl povolit cookies 
Informace obsažené v cookies slouží k vylepšení služeb, například: 
• umožňuje rozpoznat vaše zařízení, abyste nemuseli během jednoho úkonu několikrát 
poskytovat stejné informace, např. vyplnění webového formuláře nebo dotazníku 
• podpora vyhledavače produktů 
• umožňuje správné fungování přehrávače videa 
• měří využívání služeb, takže je lze snadněji používat a zajišťují dostatečnou kapacitu, aby 
byly stále rychlé. Analýza anonymních údajů nám pomáhá pochopit, jak lidé pracují s 
různými aspekty našich online služeb, abychom je mohli vylepšovat 
 
Co se stane, když odmítnu 
Pokud se rozhodnete blokovat cookies, může se stát, že některé funkce webové stránky 
nebudou správně fungovat. Tím si omezíte možnosti služeb na našem webu. 
• vyhledávání produktů (PRITT) 
• vyhledávání pracovních postupů (PRITT) 
• sledování videí 
• sdílet tento web na sociálních sítích 
 
 
Cookies použité na webu 
 
Cookie: etracker 
Název: Wj9oQ 
Účel: Tento web používá technologii etracker ke shromažďování údajů o chování 
návštěvníků. Data jsou shromažďována anonymně pro účely marketingu a optimalizace. 



Všechna data návštěvníků jsou uložena pomocí anonymního ID a mohou být shromážděna 
do profilu využití. Soubory mohou být použity k shromažďování a ukládání těchto dat, ale 
data zůstávají striktně anonymní. Údaje nebudou použity k identifikaci návštěvníka osobně a 
nebudou shromažďovány s žádnými osobními údaji. Shromažďování a uchovávání údajů lze 
kdykoli odmítnout s ohledem na následné služby. 
 
 
Cookie: www.googletagmanager.com / Google Analytics 
Název: GTM-WSBFVR 
Tyto soubory třetích stran slouží k shromažďování informací o tom, jak návštěvníci stránky 
používají v anonymní formě. Tyto informace používáme k sestavování přehledů a ke zlepšení 
našeho webu, například k tomu, abychom zajistili co nejrychlejší vyhledávání. 
 


