
 

PROHLÁŠENÍ O UŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES 
1. Naše webové stránky www.pabeni.cz používají tzv. cookies. Cookie je krátký textový           

soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Soubory cookies          
umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a           
další nastavení. Užíváme převážně tzv. session cookies (volně přeloženo: cookies          
omezené na jednu návštěvu). Session cookies jsou smazány ihned, jakmile ukončíte           
návštěvu našich webových stránek. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro Vaše zařízení           
ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit možnost užívání cookies             
ve Vašem prohlížeči. 

2. Na Našich webových stránkách www.pabeni.cz používáme službu Adobe Typekit,         
poskytovanou společností Adobe Systems, Inc. 

3. Služba Adobe Typekit používá cookies pro účely optimálního zobrazení textu na           
webových stránkách pomocí sad digitálních písem. Informace vygenerované souborem         
cookie týkající se zobrazování stránky www.pabeni.cz budou společností Adobe Systems,          
Inc., přeneseny a uloženy na servery společnosti Adobe Systems, Inc. Všechna takto            
získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro účely           
optimálního zobrazení textu na webových stránkách pomocí sad digitálních písem.          
Anonymita je zaručena tím, že společnost Adobe Systems, Inc., nebude tato Vaše data             
spojovat s jinými daty, jež má k dispozici. 

4. Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky Našich webových stránek www.pabeni.cz,         
používáme také službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc. 

5. Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání našich           
webových stránek www.pabeni.cz. Informace vygenerované souborem cookie o užívání         
stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google, Inc., přeneseny a uloženy na             
servery společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována          
anonymně. 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, jako například email, jméno, telefonní číslo. 

6. Pro správu měřicích kódů na Našich webových stránkách používáme rovněž službu           
Google Tag Manager, kterou poskytuje společnost Google, Inc. 

7. Služba Google Tag Manager slouží ke správě softwaru, který využíváme k analýzám            
návštěvnosti Našich webových stránek www.pabeni.cz. Informace vygenerované       
souborem cookie týkající se zobrazování stránky www.pabeni.cz budou společností         
Google, Inc., přeneseny a uloženy na servery společnosti Google, Inc. Všechna takto            
získaná data budou zpracována anonymně a nebudou spojována s dalšími údaji o Vaší             
osobě. 
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8. Na Našich webových stránkách www.pabeni.cz používáme rovněž službu DoubleClick,         
kterou poskytuje společnost Google LLC. 

9. Služba DoubleClick slouží k lepšímu cílení reklam na uživatele dle toho, co jej zajímá, ke               
zlepšování přehledů o výkonu kampaní a k tomu, aby se uživateli nezobrazovaly reklamy,             
které už viděl. Informace vygenerované souborem cookie týkající se zobrazování stránky           
www.pabeni.cz budou společností Google LLC přeneseny a uloženy na servery          
společnosti Google LLC. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně a           
nebudou spojována s dalšími údaji o Vaší osobě. 

10. Dále na Našich webových stránkách www.pabeni.cz používáme službu Hotjar, kterou          
poskytuje společnost Hotjar Ltd. 

11. Služba Hotjar slouží k analýze pohybu návštěvníků a jejich interakce s jednotlivými prvky             
na Našich webových stránkách www.pabeni.cz. Informace vygenerované souborem        
cookie týkající se zobrazování stránky www.pabeni.cz budou společností Hotjar Ltd.,          
přeneseny a uloženy na servery společnosti Hotjar Ltd. Všechna takto získaná data            
budou zpracována anonymně a nebudou spojována s dalšími údaji o Vaší osobě. 

12. Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak             
můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního          
prohlížeče naleznete na těchto adresách: 

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

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

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

16. Opera: https://help.opera.com/en/latest/ 

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

18. Více informací ke cookies naleznete zde: 
https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/  

19. Další informace o zpracování a používání souborů cookies naleznete v dokumentu          
„Zásady zpracování osobních údajů“ na adrese 
www.pabeni.cz/public/zasady-zpracovani-osobnich-udaju-pro-klienty  
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