Správa Cookies na webových stránkách společnosti D O S N A spol. s r.o.
1. CO TADY NAJDETE?
Tato webová stránka (dále jen „Web“), používá cookies a technologie obdobné cookies.
V tomto dokumentu se dozvíte, co to jsou cookies a jak je my, obchodní společnost
D O S N A spol. s r.o., se sídlem Jablonecká 724/6, Prosek, 190 00 Praha 9, IČ: 16189183
používáme.

2. CO JSOU COOKIES?
Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče.
Díky cookies vás může správce odlišit od jiných uživatelů Webu a účinněji si zaznamenat
informace o vaší návštěvě a chování na webu. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro vaše
zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve vašem
prohlížeči.
Správce používá soubory cookies pro mnoho účelů jako jsou:
●

zajištění fungování základních funkcí Webu,

●

uložení preferovaného jazyka,

●

analýza návštěvnosti s cílem vylepšování Webu,

●

marketingové účely, zejména zobrazení reklamy na stránkách.

3. JAKÉ TYPY COOKIES POUŽÍVÁME?
Na tomto Webu používáme tyto typy cookies:
A. Základní (nutné) cookies, které jsou nezbytné k tomu, aby Web plnil své základní funkce
a aby nám byl umožněn provoz tohoto Webu. Tyto cookies jsou automaticky umístěny na
vašem počítači nebo jiném zařízení v okamžiku, kdy vstoupíte na Web, a nebo provádíte
některou z možných činností na Webu.
B. Preferenční cookies, které ovlivňují vzhled a chování Webu (např. volba jazyka).
C. Statistické cookies, které jsou využívány pro zjišťování, jak Web využíváte.
D. Marketingové cookies, které jsou používány pro zobrazování pro vás relevantních reklam
a které jsou hodnotnější pro třetí strany. Jedná se tedy zejména o cookies třetí strany.
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4. JAKÉ KONKRÉTNÍ COOKIES POUŽÍVÁME?
A.

Základní (nutné) cookies

Základní cookies nám pomáhají umožnit základní funkce Webu, jako je navigace stránek nebo
přístup k zabezpečeným částem Webu.
K tomuto účelu používáme konkrétně tyto cookies:

Název cookie

CookieConsent

rc :: a

rc :: c

B.

Poskytovatel

Účel

Doba trvání

Typ

dosna.cz

Ukládá stav
souhlasu
uživatele se
soubory cookies
pro aktuální
doménu

1 rok

HTTP

google.com

Tento soubor
cookies se
používá
k rozlišení mezi
lidmi a roboty.

Trvalé

HTML

google.com

Tento soubor
cookies se
používá
k rozlišení mezi
lidmi a roboty

Po dobu
zobrazení
stránky

HTML

(sezení)

Preferenční cookies

Preferenční cookies dovolují Webu zapamatovat si informace, které ovlivňují vzhled a chování
Webu. Jedná se například o region, ve kterém se nacházíte, nebo preferovaný jazyk. Tento typ
souborů Cookies náš web nepoužívá.

C.

Statistické cookies

Statistické cookies jsou používány zejména službou Google Analytics.
Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání Webu s cílem
zlepšovat fungování webu. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky budou
přeneseny a uloženy na serverech společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou
zpracována anonymně. Tato data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových
stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaši IP adresu
s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc. nebudou odeslány ani
žádné jiné osobní údaje (např. email, jméno či telefonní číslo).
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Více informací o tom, jak Google, Inc. používá statistické cookies, naleznete zde:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Konkrétně používáme následující cookies:

Název cookie

Poskytovatel

Účel

_ga

dosna.cz

Zaregistruj jedinečné ID,
které se používá ke
generování statistických
údajů o tom, jak
návštěvník používá
web.

2 roky

HTTP

_gat

dosna.cz

Používá Google
Analytics k omezení
rychlosti požadavků.

1 den

HTTP

dosna.cz

Zaregistruje jedinečné
ID, které se používá ke
generování statistických
údajů o tom, jak
návštěvník používá
web.

1 den

HTTP

_gid

D.

Doba trvání

Typ

Marketingové cookies

Marketingové cookies jsou používány k mapování návštěvníků napříč webovými stránkami.
Tyto soubory cookies slouží k zobrazení reklamy relevantní pro jednotlivé uživatele a jejich
předání provozovatelům reklamy. Je proto hodnotná zejména pro cizí inzerenty. Pro tyto účely
využíváme zejména služby Facebook, YouTube, Google AdWords Conversion, Google AdSense
a služby DoubleClick. Tento typ souborů Cookies náš web nepoužívá.

5. CHCETE ZMĚNIT NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIES?
Pokud nechcete, abychom na vašem prohlížeči ukládali preferenční, statistické nebo
marketingové cookies, můžete si tyto preference upravit ve vašem prohlížeči. Tím zabráníte
sběru dat o vás. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:
●

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz

●

Google Chrome: https://support.google.com/

●

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/

●

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/cs-cz/microsoft-edge

●

Opera: https://help.opera.com
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●

Safari: https://support.apple.com/

6. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Při použití cookies zpracováváme IP adresu vašeho zařízení. Pro více informací nás neváhejte
kontaktovat dosna@dosna.cz
Více informací o souborech Cookies naleznete v Zásady zpracování osobních údajů.
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