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Cookies 
Stránky používají cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení. Cookies jsou malé textové soubory 

ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě Stránek. Napomáhají pamatovat si vaše 

aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na Stránky vracíte nebo 

přecházíte ze stránky na stránku. Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb 

prostřednictvím Stránek, včetně podstránek a odkazů. Každá Stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své 

vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče. 

Používáním Stránek souhlasíte s užitím cookies. Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání 

volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat 

některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte Stránky, a některé služby a funkce nemusí být plně funkční. 

Některé cookies mohou shromažďovat informace, které následně využívají třetí strany a které mohou přímo 

podporovat naše reklamní aktivity (dále jen „Cookies třetích stran“). Například informace o navštívených 

nemovitostech na Stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení 

internetových reklamních bannerů na dalších vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů vás 

však nelze identifikovat. 

Soubory cookies používané na Stránkách lze rozdělit podle dvou kritérií: 

A) podle jejich trvanlivosti na dva druhy: 

o Krátkodobé (session cookies): jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu Stránek nebo 

zavřete prohlížeč. 

o Dlouhodobě (persistent cookies): zůstávají uloženy ve vašem zařízení déle nebo doby, než je 

ručně vymažete (tato doba závisí na nastavení samotné cookies a nastavení vašeho prohlížeče). 

B) podle jejich funkčnosti na pět druhů: 

o analytické pro zvýšení uživatelského pohodlí Stránek 

o esenciální pro základní funkčnost Stránek 

o konverzní pro analýzu výkonu jednotlivých prodejních kanálů 

o remarketingové pro zacílení a personalizaci reklam 

o sledovací (trackingové), které v kombinaci s konverzními cookies pomáhají analýze výkonu 

jednotlivých prodejních kanálů 

 

Nastavení použití souborů cookies je součástí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory 

cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. 

Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na vámi vybrané druhy. 

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících 

webových stránkách nebo na dalších stránkách věnující se podpoře jednotlivých prohlížečů. 

Stránky používají tyto externí služby: 

 Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. 

 Facebook Pixel, poskytovanou společností Facebook Inc. 

 Webnode Cookies, poskytovanou společností Webnode AG. 

 

  

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.webnode.cz/cookie-disclosure/

