OZNÁMENÍ O SOUBORECH COOKIES
Společnost JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s., IČO: 26489431, se sídlem Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen „Společnost“ nebo „my“), jako provozovatel
webových stránek www.jakubcigler.archi (dále jen „Webové stránky“), tímto vydává pro uživatele Webových stránek (dále jen „Uživatelé“ nebo „Vy“) toto oznámení o
souborech cookies, které jsou používány na Webových stránkách (dále jen „Oznámení o souborech cookies“ nebo „Oznámení“).
1.

OBECNĚ O COOKIES

1.1

Cookies (či soubory cookies) jsou textové (datové) soubory obsahující malé množství informací (dat), které se při návštěvě webových stránek ukládají do uživatelova
počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě webových stránek jsou soubory cookies odesílány zpět na webové stránky (příp.
jiné stránky), které soubory cookies rozpoznají, a umožní tak webovým stránkám rozpoznat uživatelův počítač, mobilní telefon či jiné zařízení.

1.2

Cookies jsou používány k různým účelům, počínaje zajištěním funkčnosti webových stránek, přes umožnění individualizace a personalizace webových stránek či
statistických analýz chování uživatelů na webových stránkách, a konče cílením reklamy na uživatele webových stránek.

2.

COOKIES NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

2.1

Společnost využívá na Webových stránkách pouze ty cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu Webových stránek.

2.2

Společnost na základě cookies nesbírá žádné osobní údaje. Cookies, které sbírá Společnost si nepamatují žádné informace o volbách a preferencích uživatele a
nevyužívá je ani k profilování uživatelů či pro reklamní a marketingové účely.

3.

COOKIES TŘETÍCH STRAN

3.1

Cookies „třetí strany“ jsou cookies, které vytvářejí třetí strany (osoby), které jsou ukládány do zařízení uživatele jinými webovými stránkami (doménou) než webovými
stránkami, které si uživatel momentálně prohlíží. Cookies „třetí strany“ jsou ukládány na mnoha webových stránkách v rámci internetu a třetí strany (osoby), které
tyto cookies vytvořili, jsou tak schopny sledovat uživatele napříč všemi webovými stránkami, kde jsou tyto cookies uloženy. Díky tomu tak mohou třetí strany (osoby)
sledovat, analyzovat a vyhodnocovat chování uživatelů a provozovatelům webových stránek tak poskytovat různé služby (např. měření návštěvnosti webových
stránek či umísťování cílené reklamy).

3.2

Naše webové stránky obsahují cookies těchto společností („třetí strany“): Google a YouTube.

3.3

Bližší informace o cookies těchto společností používaných na našich Webových stránkách lze nalézt na následujícím odkazu:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz

4.

SPRÁVA A DEAKTIVACE COOKIES

4.1

Využívání souborů cookies můžete spravovat či ukládání cookies deaktivovat v rámci nastavení Vašeho webového prohlížeče. Upozorňujeme však, že deaktivace
cookies může vést k omezení funkčnosti našich Webových stránek, příp. způsobit úplnou nefunkčnost některých jejich částí.

4.2

Na následujících odkazech získáte bližší informace o tom, jak spravovat nastavení cookies či deaktivovat cookies v nejčastěji používaných webových prohlížečích:
•

Google Chrome: [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en];

•

Firefox: [https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences];

•

Internet Explorer: [http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies]; a

•

Safari: [http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471].

