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Zásady používání Cookies 

 

Naše webové stránky používají cookies a další technologie za účelem zlepšení vašeho uživatelského 

komfortu. Více informací o cookies a jejich použití se dozvíte níže. Pro více informací o zpracování 

získaných údajů společností IQS – International Quality Services, s.r.o. si přečtěte v Informačním 

memorandu o zpracování osobních údajů. 

 

Cookies – cookies jsou jednoduché textové soubory, které zůstávají uloženy ve vašem počítači a při 

další návštěvě umožní vaši identifikaci nebo spuštění dalších funkcí. Cookies jsou rozděleny 

následovně: 

• Nezbytné Soubory Cookies 

• Analytické Soubory Cookies 

• Reklamní Soubory Cookies 

 

NEZBYTNÉ SOUBORY COOKIES 

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro webové stránky, aby mohly správně fungovat a nelze jej 

vypnout v našich systémech. Jsou obvykle nastavené pouze na základě provedených žádostí o služby, 

jako je například nastavení ochrany osobních údajů, přihlašování nebo vyplňování formulářů. 

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval nebo vás upozornil o těchto cookies, ale některé 

části stránek nebudou pak správně pracovat. Tyto cookies, neuchovávají žádné osobní identifikační 

údaje. 

 

ANALYTICKÉ SOUBORY COOKIES 

Tyto cookies nám umožňují počítat návštěvy a jejich cesty na webu, takže můžeme měřit a zlepšovat 

výkonnost našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejvíce a nejméně populární a jak 

se návštěvníci na stránkách pohybují. Veškeré informace tyto soubory cookies sbírají jsou 

agregované, a tedy anonymní. Pokud nebudete mít povoleny tyto Cookies, nebudeme vědět, kdy jste 

navštívili naše stránky a nebudeme mít možnost sledovat jejich výkonnost a funkčnost. 

 

REKLAMNÍ SOUBORY COOKIES 

Tyto soubory cookies mohou být nastaveny prostřednictvím našich stránek podle našich reklamních 

partnerů. Mohou být použity těmito společnostmi pro vytvoření profilu vašich zájmů a díky tomu 

vám ukázat relevantní reklamy na jiných stránkách. Neukládají přímo osobní informace, ale jsou 
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založeny na prvcích jednoznačně identifikující váš prohlížeč a internetové zařízení. Pokud nechcete 

mít povolena tato cookies, reklama nebude cílená podle vašich potřeb. 

 

Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, aby automaticky soubory cookies povolovala. 

Nastavení ale můžete změnit – cookies nebudou do vašeho zařízení odesílány nebo můžete přijímat 

pouze některé. Upozorňujeme, že pokud budou cookies blokovány, nemusí pracovat správně 

všechny funkce webu. Chcete-li soubory cookies spravovat nebo blokovat, postupujte podle pokynů 

uvedených u jednotlivých prohlížečů. 

• Internet Explorer 

• Safari 

• Chrome 

• Firefox 

 

Web beacons – Web beacons, tzv. webové majáčky jsou miniaturní elektronické obrázky, které 

mohou být vloženy na webovou stránku nebo do e-mailové zprávy a jsou obvykle pro lidské oko 

neviditelné. Webové majáčky (mohou se nazývat také jako „čisté GIF soubory“ nebo "sledovací 

pixely") jsou využívány například ke sledování návštěvnosti webu, zda se jedná o jednorázové nebo 

opakované návštěvy, co a jak dlouho si návštěvník webu prohlíží, nebo jak pracují webové reklamy. 

Při použití v e-mailu mohou informovat o čase, kdy byl e-mail otevřen, o tom, zda a kolikrát byl 

předán a na jaké odkazy v e-mailové zprávě uživatel klikne. Na základě těchto informací můžeme 

přizpůsobit obsah, nabídku produktů, služeb a reklam tak, aby lépe vyhovovali vašim zájmům a také 

abychom vás informovali o produktech, službách a speciálních nabídkách IQS – International Quality 

Services, s.r.o. 

 

Log Files - Log Files, soubory protokolů, které zaznamenávají činnost webu a shromažďují neosobní 

statistiky o vaší návštěvě nebo používání našich webových stránek. Mimo jiné nám pomáhají 

zaznamenat: 

I. vaši IP adresu, což je unikátní sada čísel přiřazených vašemu počítači poskytovatelem 

internetových služeb (v závislosti na poskytovateli internetového připojení se IP adresa může 

při každém připojení k internetu lišit); 

II. typ prohlížeče a operačního systému, který používáte;  

III. další informace o vaší online relaci, jako je adresa URL, z níž jste na náš web přešli a datum a 

čas, kdy jste ho navštívili. 

Vedle použití těchto informací k lepšímu porozumění toho, jak jsou naše webové stránky využívány, 

můžeme použít informace obsažené v souborech protokolů (například IP adresu s vašimi osobními 

údaji) k tomu, abychom byli schopni řešit technické problémy, zachovat online bezpečnost a v 

případě potřeby, zakázat nebo omezit přístup k našim online službám určitým uživatelům. 

Vyhrazujeme si právo Zásady o používání cookies a oznámení o ochraně osobních údajů kdykoli 

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/cs-cz/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs&hlrm=fr&hlrm=en
https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
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změnit nebo aktualizovat. Všechny případné změny budou zveřejněny v aktualizovaném souboru na 

našich stránkách. 


