
 

 

Zásady práce s cookies  
 
Pro správnou funkci stránek našich společností využíváme malé 
datové soubory na vašem zařízení, které nesou označení cookies. 
Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky 
ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto 
stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují 
vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. 
přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací 
preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a 
přeskakovat z jedné stránky na druhou. 
  
Více obecných informací o cookies 

 Pro podrobnější informace o cookies můžete navštívit 
např. 
stránku: http://support.microsoft.com/gp/cookies/cs 

 https://support.google.com/accounts/answer/61416?co
=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs 

 www.seznam.cz (Sklik);www.imedia.cz 

 www.heureka.cz 

 www.facebook.com 

 https://tools.googel.com 

 www.google.com/intl/en/policies/terms (nebo privacy) 
 

Cookies na našich webových stránkách (www.zookee.cz, 
www.chimpanzee.cz, www.bikeporn.cz, www.sensor.cz) 
Pokud bude mít Váš internetový prohlížeč použití cookies 
povoleno, vycházíme z toho, že souhlasíte s využíváním cookies 
na našich webových stránkách Pokud si tento souhlas přejete 
odvolat, stačí použití cookies v prohlížeči zablokovat a všechny 
stávající cookies ze svého prohlížeče vymazat. Upozorňujeme, že 
blokování souborů cookies může mít negativní vliv na funkčnost 
webových stránek. Vaše preference můžete ve Vašem 
internetovém prohlížeči libovolně kdykoliv měnit. 
  
Naše webové stránky a eshopy používají následující kategorie 
cookies: 

 Technické cookies (nezbytné): používáme k tomu, aby některé 
služby (přihlášení do portálu, zajištění bezpečnosti, aj. ) na 
webové stránce organizace fungovaly správně. 

 Funkční cookies (nezbytné): pro některé služby využíváme např. 
pro nastavení přizpůsobení vzhledu, velikosti písmen, nastavení 
jazyka, odstraňování poruch webových stránek apod. 

  
Technické a funkční cookies jsou nezbytné pro fungování našeho 
webu. Pokud ve svém prohlížeči dojde k zablokování těchto 
cookies, nemusí náš web fungovat korektně. Technické a funkční 
cookies uchováváme po dobu nejdéle šesti měsíců, resp. do doby 
vypršení jejcih platnosti nebo odstraněním z vašeho zařízení. 
 

 Analytické cookies: používáme pro měření návštěvnosti a 
chování návštěvníků. Data z cookies analyzujeme v 
anonymizované podobě a jejich doba uchování je totožná jako u 
technických či funkčních cookies. 

 Marketingové cookies: Informace z cookies jsou využívány pro 
reklamní účely.  

 
Tabulka Cookies:  
 

 
  
Cookies, jejichž vydavatelem je naše společnost 
Jedná se o technické, funkční, analytické a případně (dle Vámi 
uděleného souhlasu) také marketingové cookies.  
 
  
Cookies, jejichž vydavatelem jsou třetí strany 
Abychom vám mohli poskytovat ještě lepší služby a přesněji cílený 
obsah, můžeme v některých případech využívat i některých služeb 
třetích stran. Na tyto služby se vztahují vlastní zásady ochrany 
uživatelských dat, které jsou k dispozici u jednotlivých 
poskytovatelů služeb. Pokud nesouhlasíte a nepřejete si být 
při návštěvě webových stránek organizace předmětem analýzy, 
můžete dle návodu na níže uvedeném odkazu takové služby 
plošně vypnout či se z nich odhlásit. 
 
Zejména se může jednat o tyto služby: 

 Google Analytics 

o https://policies.google.com/privacy 

o https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
  
Pokud si přejete zjistit, jaké vaše analytické cookies pomocí 
nástrojů společnosti Google mohou být zpracovávány, můžete si 
nainstalovat  přídavný modul do běžných internetových prohlížečů 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Tento modul umí také 
analytické měření zablokovat. 
  

typ cookie název ochrana osobních údajů 

nezbytné cartID Informace o zpracování osobních údajů 

nezbytné 

crisp-
client%2Fsession%
2F#GUID# https://crisp.chat/en/privacy/

nezbytné PHPSESSID Informace o zpracování osobních údajů 

nezbytné _GRECAPTCHA https://policies.google.com/privacy

nezbytné rc::a https://policies.google.com/privacy

nezbytné rc::b https://policies.google.com/privacy

nezbytné rc::c https://policies.google.com/privacy

nezbytné _nss https://policies.google.com/privacy

nezbytné gp_s https://policies.google.com/privacy

nezbytné t3D Informace o zpracování osobních údajů 

nezbytné tADe Informace o zpracování osobních údajů 

nezbytné tADu Informace o zpracování osobních údajů 

nezbytné tAE Informace o zpracování osobních údajů 

nezbytné tC Informace o zpracování osobních údajů 

nezbytné test_cookie https://policies.google.com/privacy

nezbytné tMQ Informace o zpracování osobních údajů 

nezbytné tnsApp Informace o zpracování osobních údajů 

nezbytné tPL Informace o zpracování osobních údajů 

nezbytné tTDe Informace o zpracování osobních údajů 

nezbytné tTE Informace o zpracování osobních údajů 

nezbytné tTf Informace o zpracování osobních údajů 

preferenční 

crisp-
client/domain-
detect/# https://crisp.chat/en/privacy/

statistické _ga https://policies.google.com/privacy

statistické _gat https://policies.google.com/privacy

statistické _gid https://policies.google.com/privacy

marketingové _gcl_au https://policies.google.com/privacy

marketingové _ads/ga-audiences https://policies.google.com/privacy

marketingové IDE https://policies.google.com/privacy

marketingové 
pagead/1p-user-
list https://policies.google.com/privacy

marketingové retargeting https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

marketingové sid https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

marketingové _fbp https://policies.google.com/privacy

marketingové tr https://policies.google.com/privacy

marketingové glm_usr Informace o zpracování osobních údajů 

marketingové glm_usr_tmp Informace o zpracování osobních údajů 



 

 

Jak nastavit ukládání a mazání cookies třetích stran nebo 
omezit jejich použití v internetové prohlížeči 
Internetové prohlížeče nabízejí možnost uživatelského nastavení 
práce s cookies. Nastavení těchto prohlížečů umožňuje povolení 
nebo zakázání ukládání všech cookies, cookies třetích stran, čtení 
cookies a nebo jejich kompletní smazání. Takové nastavení je vždy 
individuální pro každý webový prohlížeč a vývojáři prohlížečů tato 
nastavení mohou kdykoli změnit. V rámci nastavení prohlížeče 
můžete také smazat všechny nebo vybrané cookies uložené na 
vašem zařízení. Pro prohlížení webu bez ukládání informacích 
můžete také využít funkci tzv. anonymní prohlížení, kterou některé 
prohlížeče nabízejí. Během anonymního prohlížení se na vaše 
zařízení neukládají cookies. 
  
Důležité: každý internetový prohlížeč má svá individuální 
nastavení a tato nastavení se nepředávají mezi sebou. Návody k 
nejvíce používaným internetovým prohlížečů 

 Google Chrome 

 Internet Explorer 

 Microsoft Edge 

 Mozilla Firefox 

 Opera 

 Seznam.cz prohlížeč 

 Safari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


