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Používání souborů Cookies

I.
1.

Webové stránky bezpecnostnicentrum.cz používají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají
ve vašem PC, tabletu nebo smartphonu. Některé z těchto souborů jsou nezbytné pro optimální fungování stránek, jiné nám
pomáhají webové stránky analyzovat nebo nám umožňují zajistit lepší uživatelský zážitek (zapamatovat si uživatele
a uspořádat obsah stránek dle jeho preferovaných zájmů, což vede k ulehčení prohlížení stránek uživatelem).

2.

Přehled používaných cookies:
Nezbytné pro optimální fungování stránek

a)

Doba vypršení platnosti

Cookie

Popis

Smartsupp chat

do vymázání cookies v prohlížeči Slouží za účelem fungování služby - automatické odpovědi atp.

_FG

do vymázání cookies v prohlížeči Slouží k zapamatování souhlasů uživatelů s používáním cookies

b)

Analytické – Universal Analytics

Universal Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací
porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může používat sadu souborů cookies ke
shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google
dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků.
Kromě vytváření přehledů o statistice využití webových stránek lze Universal Analytics společně s některým ze souborů
cookie použít k zobrazení relevantnějších reklam ve službách Google (např. Vyhledávání Google) a na webu.
Doba vypršení platnosti

Cookie

Popis

2 roky

Používá se k odlišení uživatelů.

až 1 rok

Používá se k odlišení uživatelů.

1 minuta
10 minut
90 dní
2 roky

Identifikace jednotlivých relací - např. návštěvy konkrétních stránek
Identifikace jednotlivých relací - např. návštěvy konkrétních stránek
Obsahuje informace týkající se kampaní.
Používá se k odlišení relací jednotlivých uživatelů.

_ga
_gid; AMP_TOKEN;
_gac_<property-id>
_gat
__utmt
_gac_<property-id>
__utma
__utmb

30 minut

__utmc

Konec návštěvy prohlížeče

__utmz

6 měsíců

Používá se k určení nových relací / návštěv.
Tento soubor cookie je používán ve spojení s cookie __utmb, aby zjistil, zda
byl uživatel v nové relaci / návštěvě.
Uchovává zdroj nebo kampaň, která vysvětluje, jak se uživatel dostal na
web.
Jejich hlavním účelem je zjištění, kolik z uživatelů, kteří klikli na reklamu, si
nakonec zažádalo o další informace pomocí kontaktních formulářů.

Conversion

2 roky

DoubleClick

2 roky

Slouží k měření konverzí na úrovni jednotlivých událostí.

Další informace o souborech cookie nástroje Analytics naleznete zde.
3.

Nastavení prohlížeče (odstranění cookies)
Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí provést
potřebná nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Nastavení zákazu použití cookies může znamenat omezení nebo
nefunkčnost některých funkcionalit těchto stránek.
Návod na nastavení a odstranění souborů cookies pro jednotlivé prohlížeče naleznete níže:
a)
b)
c)

Chrome
Firefox
Internet explorer

