
	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  

 

 

 
 

Cookies 
 
Co jsou cookies? 

 
Cookie  je  malý  datový  soubor,  který  je  uložen  do  vašeho  počítače  v  rámci  webového 
prohlížeče,  jakmile navštívíte  určité webové stránky. Soubor cookie nesbírá data pro své 
vlastní účely. Jakmile je přečten serverem skrze webový prohlížeč, dokáže mu poskytnout 
informace potřebné k tomu, aby vám usnadnil prohlížení webové stránky, a to například tím, 
že zaznamenává preference uživatelů, odhaluje chyby nebo shromažďuje statistické údaje. 
Soubor cookie nepoškozuje váš počítač, ani neukládá osobní údaje použité na dané webové 
stránce. Více informací o použití souborů cookies na těchto webových stránkách naleznete 
v části  Jak  používáme  cookies  Plné  využití  našich  webových  stránek  vyžaduje  použití 
souborů cookies. Chcete-li zakázat soubory cookie, budete pravděpodobně  moci i nadále 
procházet  naše  stránky,  nicméně  některé  funkce  vám  již  nebudou  k  dispozici.  Většina 
webových prohlížečů (např. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari nebo Google Chrome) 
mají  soubory  cookie  automaticky  povoleny.  Použití  souborů  cookies  nebo  jejich  rozsah 
můžete určit změnou nastavení vašeho prohlížeče. Viz Správa cookies kde se dozvíte, jak 
změnit nastavení cookies. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nastavení prohlížeče 
ponecháte ve stávající podobě, souhlasíte tím s výchozím nastavením vašeho prohlížeče, 
které soubory cookies povoluje. V opačném případě omezte nebo vypněte použití cookies v 
nastavení vašeho prohlížeče. 

 
Toto poučení uvádíme v reakci na nové právní předpisy a ve snaze poskytnout vám jasné 
a pravdivé informace o ochraně osobních údajů uživatelů. Více informací naleznete v našich 
Zásadách ochrany osobních údajů 

 
Jak používáme cookies 

 
Možná jste si všimli, že přístup na naše webové stránky vytváří různé typy souborů cookie. 
Používáme tři typy souborů cookie: 

 
-   Dočasné cookies jsou automaticky smazány po každé návštěvě webových stránek. 

 
-   Perzistentní cookies zůstávají uloženy pro další návštěvy webových stránek. 

 
-  Cookies třetích stran jsou používány partnerskými webovými stránkami, které jsou 

součástí našich stránek nebo na které naše stránky odkazují. 
 
 
Dočasné cookies	  	  	  

 
Tyto   soubory   cookies   vám   umožní   používat   některé   základní   funkce   na  webových 
stránkách,  jako je zapamatování  si vyplněných  políček  formuláře  v rámci jedné návštěvy 
stránek. Současně s tím snižují objem dat, který musí být přenášen přes internet. Tento typ 
souborů cookies není uložen na vašem počítači a je smazán, jakmile zavřete prohlížeč.



	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  

 

 

 
 
Perzistentní cookies	  	  	  

 
Tyto soubory cookies nám umožňují rozpoznat anonymní návštěvníky,  kteří naše webové 
stránky navštěvují opakovaně, přičemž každý anonymní návštěvník je serverem rozpoznán 
pomocí náhodně generovaného identifikátoru. Získané informace, například o tom, z jakých 
stránek k nám přišel, jaké stránky zobrazil nebo jaké volby učinil, nám pak pomáhají 
zdokonalovat obsah našich webových stránek a odstraňovat případně chyby. 

 
Pro analýzu použití stránek, uživatelské interakce a procházení obsahu používáme software 
Adobe   SiteCatalyst. V   rámci   tohoto   procesu   nejsou   zaznamenávány   žádné   osobní 
informace. 

 
Cookies třetích stran 

 
Když navštívíte naše webové stránky, můžete si povšimnout,  že některé soubory cookies 
nejsou spojené se společností Mondelez International. Pokud navštívíte webovou stránku, 
která  obsahuje  vložený  obsah,  například  z  Facebooku  nebo  YouTube,  mohou  vám  být 
zaslány  soubory  cookies  právě  z těchto  stránek.  Tyto  soubory  cookies  nejsou  pod  naší 
kontrolou,  a proto  vám  doporučujeme  získat  informace  o použití  souborů  cookies  těchto 
třetích stran na jejich webových stránkách. 
 
-> Facebook Cookie 

 
 
Správa cookies 

 
Jak zapnout či vypnout soubory cookies 

 
Pokud neznáte  typ a verzi vašeho webového  prohlížeče,  klikněte  na „Nápověda“  v horní 
části okna prohlížeče a následně na „O programu“. Tím byste měli získat požadované 
informace. 

 
Internet Explorer 

 
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0 

 
Klikněte na „Nástroje“ v horní části okna prohlížeče, zvolte „Možnosti internetu“ a následně 
„Osobní údaje“. Ujistěte se, že úroveň zabezpečení je nastavena na „Střední“ nebo „Nižší“. 
Tímto způsobem povolíte použití souborů cookies. Nastavením  úrovně zabezpečení  vyšší 
než Střední použití souborů cookies vypnete. 

 
Google Chrome (aktuální verze) 

 
V horním pravém rohu okna prohlížeče zvolte „Nastavení“. V dolní části obrazovky klikněte 
na  „Zobrazit  rozšířená   nastavení“. V části  „Ochrana  soukromí“   klikněte  na  „Nastavení 
obsahu“  a následně  v části „Soubory  cookies“  nahoře  zvolte  „Povolit  nastavení  místních 
dat“. Pokud  chcete  soubory  cookies  vypnout,  zvolte  možnosti  „Blokovat  soubory  cookies 
třetích   stran  a  data  webových   stránek“,   „Bránit   webům   v  nastavení   jakýchkoli   dat“ 
a „Uchovávat místní údaje jen do zavření prohlížeče“. 

 
Mozilla Firefox



	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  

 

 

 
 
V horním pravém rohu okna prohlížeče zvolte „Možnosti“ a následně záložku „Soukromí“. 
Pro zapnutí souborů cookies zvolte „Povolit serverům nastavovat cookies“. Pokud soubory 
cookies chcete vypnout, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. 

 
Safari 

 
 
V horním pravém rohu okna prohlížeče klikněte na ozubené kolečko a zvolte „Preferences“. 
Klikněte na ikonu „Privacy“ a zaškrtněte políčko „Block third-party and advertising cookies“. 
Pokud cookies chcete vypnout zcela, zaškrtněte políčko „Never“. 


