
PRAVIDLA COOKIES

Soubory  cookies jsou automatické postupy pro získávání informací vztahujících se k určitým
preferencím uživatele internetu při návštěvě určitého webu, aby mohl být uživatel rozpoznán
jako vracející se a díky tomu bylo přizpůsobeno používání a zrychlení navigace. 

Typy souborů cookies

Následuje klasifikace cookies na základě jejich charakteristik:

a) V závislosti na společnosti, která je spravuje:

 Vlastní  :  jsou  odesílány  do  terminálového  počítačového  systému  z  počítače  nebo
domény spravované editorem, odkud je poskytována služba požadovaná uživatelem.

 Od třetích stran  : tyto jsou odesílány do koncového počítačového systému uživatele z
počítačového  systému  či  domény,  které  nejsou  spravovány  editorem,  ale  jinou
společností zpracovávající data získaná prostřednictvím souborů cookies.

b) V závislosti na čase zůstávají aktivní:

 Za relaci  : tyto shromažďují a ukládají data, když uživatel otevře webovou stránku.

 Trvalé  : data zůstávají uložena v počítačovém systému a mohou být přístupná pro další
zacházení po dobu definovanou osobou zodpovědnou za cookie.

c) V závislosti na účelu:

 Technický  : umožňují uživateli navigaci pomocí webové stránky, platformy nebo aplikace
a použití jejich různé existující možnosti či služby, například kontrolu provozu a datové
komunikace, identifikaci  relace, přístup do sekcí  omezeného přístupu, zapamatování
prvků pro tvorbu objednávky, zpracování objednávky, registraci aplikace nebo účast na
události, používat bezpečnostní prvky během navigace, ukládat obsah pro šíření videa
nebo audia nebo sdílet obsah prostřednictvím sociálních sítí.

 Přizpůsobení  :  umožňují  uživatelům přístup k službám s některými  předdefinovanými
obecnými charakteristikami v závislosti  na určitých kritériích v počítačovém systému
uživatele,  například  jazyku,  typu  prohlížeče,  přes  který  je  služba  otevírána,  místní
nastavení, přes nějž je služba přístupná, atd.

 Analýza  : umožňují sledovat a analyzovat vzorce chování uživatelů webových stránek, s
nimiž  jsou  propojeny  (například  měřit  aktivitu  na  webových  stránkách,  nastavovat
uživatelské navigační profily na těchto stránkách, aby přinesly zlepšení v závislosti na
analýze užívání služeb).

 Propagace  :  umožňují  správu  reklamních  ploch  v  rámci  webové  stránky  na  základě
kritérií jako je upravený obsah nebo frekvence zobrazování reklam.

 Behaviorální  propagace  :  umožňují  správu  reklamních  ploch  zahrnutých  na  webové
stránce a uchovávání informací týkajících se chování uživatelů, získaných průběžným
sledováním  navigačních  zvyklostí,  které  pak  umožňuje  vytvořit  specifický  profil,  na
základě něhož bude propagace zobrazována.

Deaktivace souborů cookies

Uživatel může nakonfigurovat prohlížeč tak, aby ve výchozím nastavení přijímal nebo odmítal
soubory cookies. 

Pokud  se  uživatel  rozhodne  odmítnout  použití  souborů  cookies,  určité  výhody  mohou  být
omezeny.



Postup  potřebný  k  zablokování  a  odstranění  souborů  cookies se  může  lišit  od  jednoho
prohlížeče k druhému, takže změnu můžete kdykoli provést podle pokynů daného internetového
prohlížeče, jak je uvedeno níže: 

 Nastavení   cookies   pro Internet Explorer  

 Nastavení   cookies   pro Firefox  

 Nastavení   cookies   pro Google Chrome  

 Nastavení   cookies   pro Safari  

Tyto prohlížeče podléhají aktualizacím nebo změnám, takže nemůžeme zaručit, že se přesně
shodují s verzí vašeho webového prohlížeče.

Soubory cookies na webu

Na webu je použit pouze technický typ souborů cookies:

- cookie-bar – zapamatování potvrzení cookie lišty
- PHPSESSID – nutná funkčnost webových stránek
- nette-samesite – nutná funkčnost webových stránek

Pro další dotazy týkající se používání souborů cookies mohou uživatelé zaslat písemnou žádost
e-mailem na adresu: pvmdpo@it.pvmgrp.com

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

