SDĚLENÍ PRO NÁVŠTEVNÍKA WEBOVÉ STRÁNKY
K SOUBORŮM COOKIES
Webová stránka společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s., na které se právě nacházíte, odesílá do Vašeho počítače nebo
mobilního zařízení prostřednictvím internetového prohlížeče soubory cookies. Toto sdělení Vám formou otázek a
odpovědí pomůže porozumět tomu, co to jsou soubory cookies, proč je tato webová stránka využívá a jaké jsou možnosti
pro zamezení jejich ukládání.
Co jsou soubory cookies a jak fungují?
Soubor cookie je možné definovat jako malý textový soubor, který webová stránka prostřednictvím internetového
prohlížeče uloží v konkrétní složce patřící k prohlížeči na pevném disku počítače nebo interní paměti mobilního zařízení.
Při další návštěvě prohlížeč tyto soubory opět načítá, odešle webové stránce a umožní tak rozpoznat Vaše zařízení, a
také identifikovat určité informace, nastavené předvolby a aktivity uskutečněné uživatelem při předcházejícím prohlížení
webové stránky.
Proč používáme cookies?
Snažíme se neustále zlepšovat naše služby a soubory cookies nám pomáhají k dosažená tohoto cíle, a to zejména
prostřednictvím zabezpečení řádného fungování naší webové stránky a komfortu při jejím prohlížení, a také i získávání
statistických údajů o návštěvnosti, informací o vyhledávání nebo nejčtenějších sekcích stránky.
Jaké cookies používáme?
•
•
•
•
•
•
•

dočasné cookies (session cookies), které mohou být v případě tohoto webu využívané pro podporu některých funkcí
doplňků a které se vymažou okamžitě po zavření prohlížeče.
trvalé cookies (pernament cookies), které zůstanou v zařízení uložené, dokud nedosáhnout určeného data a času
vypršení platnosti, zpravidla však jeden rok nebo do času jejich odstranění uživatelem.
funkční a technické cookies, které především zabezpečují správné fungování stránky, uchovávání nastavených
preferencí nebo zachycení informace o zobrazování hlášení o chybách.
analytické cookies, které jsou využívané pro statistické účely, zejména pro sběr informací o používání webu (např.
počet, trvání a časovou fluktuaci návštěv, počet zobrazených stránek, podíl nových návštěv, a pod.).

Jaké cookies nepoužíváme?
Při provozování této webové stránky není používána technologie tzv. flash cookies, které obcházejí nastavení ochrany
soukromí internetového prohlížeče tím způsobem, že dokážou obnovit původně odmítnuté nebo vymazané cookies.
Taktéž nepoužíváme technologii vytváření prediktivních profilů (profilování uživatelů na základě informací uvedených
v cookies), ani slučování explicitních údajů (například z vyplněného formuláře na stránce) s informacemi získanými při
využívání cookies. Prostřednictvím cookies nesbíráme žádné údaje, které mohou identifikovat uživatele webové stránky.
Nacházejí se na této webové stránce i cookies třetích stran (third party cookies)?
Ve většině případů používáme zejména naše vlastní cookies (tzv. first party cookies s označením JSESSIONID), avšak tato
webová stránka obsahuje také některá inovativní řešení v podobě praktických nástrojů, doplňků nebo zásuvných modulů,
což si logicky vyžadovalo navázání spolupráce s třetími stranami, které obdobně podmiňují správné fungování svých
řešení právě využíváním souborů cookies. Momentálně jsou na stránce implementována tato řešení třetích stran:
Google Analytics
popis: sbírá a vyhodnocuje statistické údaje o provozu stránky
			od: Google Ireland Limited
			
adresa dodavatele: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Írsko
			
označení cookies: _ga, _gat, _gid
			
informace k ochraně soukromí jsou k dispozici zde
			
softwarový doplněk blokující toto řešení je k dispozici zde
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Google reCaptcha
popis: chráni webovú stránku pred spamom a inými hrozbami
			od: Google Ireland Limited
			
adresa dodávateľa: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Írsko
			
označení cookies: PREF, NID, HSID, APISID, SID
			
informace k ochraně soukromí jsou k dispozici zde
			
popis k fungování řešení je k dispozici zde
Je možné zabránit ukládání cookies?
Ano, každý uživatel webové stránky může zamezit ukládání cookies do svého koncového zařízení. Obecně platí, že
používáním této web stránky souhlasíte zároveň i s využíváním cookies, pokud nemáte ve svém prohlížeči tuto možnost
zakázanou. To je důvod, proč si i ostatní webové lokality od Vás před uložením cookies nevyžadují předcházející souhlas,
jelikož i příslušné nastavení prohlížeče se považuje za vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu.
Ve Vašem prohlížeči však můžete provést dodatečné úpravy nastavení v rozsahu odstranění existujících souborů cookies,
povolit nebo zablokovat všechny soubory cookies, případně nastavit předvolby pro konkrétní weby nebo definovat
automatické vymazání cookies (v rámci odstranění historie prohlížení) po zavření prohlížeče. Upozorňujeme však, že
odstranění nebo omezení cookies může mít v některých případech vliv na úplnou funkčnost této webové stránky.
Požadujete více informací k souborům cookies?
Uvědomujeme si, že někteří uživatelé mají zájem se dozvědět více o účelu cookies, a také o svých právech vůči tomuto
nástroji online prostoru. Tímto proto upozorňujeme na některé zajímavé lokality s vyčerpávajícím rozsahem informací
nebo praktických rad:
•
•
•

www.allaboutcookies.org (všeobecné informace o cookies)
www.youronlinechoices.com/sk/ (informace, jak chránit soukromí na internetu při využívání cookies jako nástroje
behaviorální reklamy)
optout.aboutads.info (možnost omezit cookies prostřednictvím online nastavení)

Máte otázky k ochraně soukromí při využívaní cookies na této webové stránce?
Kontaktuje nás na dpo@unicreditleasing.cz.
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