V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v účinném
znění si Vás tímto dovolujeme informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies
k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím
souborů cookies.
Zásady používání cookies souborů
§

§

§
§

§
§

Webová stránka a/nebo Webové stránky používají cookies za účelem zlepšení uživatelského
komfortu, jelikož jejich povolení umožňuje zapamatovat si vás a vaše individuální nastavení a
předvolby.
Cookie je jednoduchý textový soubor (obvykle o velikosti několika kB) uložený ve Vašem
počítači, notebooku nebo mobilním zařízení Webovou stránkou a/nebo Webovými stránkami
a pouze Webová stránka a/nebo Webové stránky jsou schopny takovou cookie najít a přečíst
její obsah. Takřka všechny webové stránky cookies používají a tyto soubory nejsou pro Váš
uživatelský systém škodlivé.
Každá cookie je zcela jedinečná pro váš internetový prohlížeč. Cookie obsahuje určité
informace, jako je jedinečná identifikační hodnota, název webu, určité číslice a čísla.
Existují dva typy cookies – relační cookies a trvalé cookies.
o Relační cookies jsou dočasnými cookies, uloženými ve vašem zařízení (např. počítač,
telefon..) do doby, než opustíte Webovou stránku a/nebo Webové stránky, kdy
dochází k jejich odstranění. Takové cookies používá Webová stránka a/nebo Webové
stránky pro zapamatování informací při přechodu mezi jednotlivými stránkami, aby
nebylo nutno opakovaně zadávat nebo vyplňovat informace.
o Trvalé cookies zůstávají uloženy ve v zařízení i poté, co Webovou stránku a/nebo
Webové stránky opustíte, aby si vás pamatovaly jako vracejícího se návštěvníka – bez
identifikace konkrétní osoby.
Cookies lze zakázat změnou nastavení ve vašem prohlížeči. Pokud se rozhodnete cookies
zakázat, nebude možné používat Webovou stránku a/nebo Webové stránky.
Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, potvrzujete tím váš
souhlas s použitím cookies na Webové stránce a/nebo Webových stránkách.

Pro analytické účely využíváme cookies služby poskytovatelů:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland , jde o
Prostřednictvím Facebooku Pixel může Facebook určit návštěvníky webů www.srovnejpujcku.cz jako
cílovou skupinu pro zobrazování reklam, takzvaných "Facebook reklam". Znamená to, že prostřednictvím
Facebook Pixel chceme zajistit, aby naše reklamy na webu byly v souladu s potenciálním zájmem
uživatelů a nebyly vnímány jako obtěžující. Prostřednictvím pixelů Facebooku můžeme také posoudit
efektivitu reklam na Facebooku pro účely statistického a marketingového výzkumu tím, že zjistíme, zda
uživatelé byli přesměrováni na naši webovou stránku po kliknutí na reklamu na Facebooku.
Pokud se následně přihlásíte na Facebook nebo navštívíte stránku, když jste již přihlášeni na Facebook,
Vaše návštěva našich internetových stránek je zaznamenána ve Vašem profilu. Údaje shromážděné o vás
jsou pro nás anonymní, a proto nedokážeme vyvodit závěry o totožnosti uživatelů. Data jsou však
zaznamenána a zpracovávána společností Facebook a mohou být proto propojena s odpovídajícím
uživatelským profilem. Facebook používá data v souladu se svými datovými zásadami. Další informace o

tom, jak funguje pixel a obecně o prezentaci reklam na Facebooku, lze nalézt také v datových zásadách
společnosti Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

