
INFORMACE O COOKIES 

V souladu s  aplikovatelnou právní úpravou Vás tímto informujeme, že webové stránky 
provozované společností Kolektiv Ateliers a.s. využívají pro svoji činnost tzv. cookies.  

Co jsou to cookies 

Cookies jsou malé textové soubory, které vznikají při návštěvě webových stránek a používají 
se k různým účelům. Webové stránky ukládají cookies na váš počítač nebo mobilní zařízení v 
okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.  

Cookies nezabírají na disku počítače či jiného zařízení téměř žádné místo, jejich velikost činí 
zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních 
údajů nebo k Vaší identifikaci jako konkrétní osoby. 

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížeče můžete 
jednotlivé cookies ručně smazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití nebo můžete cookies 
povolit jen pro určité stránky. Vezměte prosím na vědomí, že zakážete-li cookies, může dojít 
k omezení některých funkcí našich webových stránek a nemusíte být schopni využít některých 
jejich vlastností.  

Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.  

Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže 
uvedené odkazy: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie  (CZ 

https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie  (EN) 

https://www.aboutcookies.org/  (EN) 

Účel použití cookies 

Cookies používáme ke správě a řádnému fungování našich webových stránek včetně 
statistického zaznamenání a měření návštěvnosti, skrze cookies poskytujeme rovněž funkce 
některých sociálních médií (facebook, instagram). Při každé návštěvě našich stránek si 
analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na 
naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se návštěvníci na našich stránkách chovají, 
čemu dávají přednost a co je zajímá. Náležitě tak můžeme přizpůsobit naše webové stránky 
těmto preferencím.  

Druhy cookies 

Existují různé druhy cookies. Na našich webových stránkách využíváme následující: 

Relační neboli dočasné soubory cookies, které jsou uloženy ve Vašem počítači jen do ukončení 
relace prohlížeče. K využívání těchto cookies nepotřebujeme Váš souhlas. 

Trvalé soubory cookies zůstávají uloženy ve Vašem počítači déle. Pomáhají nám Váš počítač 
identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Ani v tomto případě 

https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
https://www.aboutcookies.org/


nemůžeme ovšem jakkoliv identifikovat Vás osobně a příslušná data ukládáme zcela 
anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty. 

Cookie první strany (first party cookie) – vytváří je přímo naše webová stránka nebo skripty 
na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu. 

Cookie třetích stran (third party cookie) – jsou vytvářeny jinými webovými stránkami a jinými 
skripty. Jedná se např. o cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí nebo vložených 
videí. 

Striktně nutné cookies – neboli „technické“ cookies. Tyto cookies pomáhají, aby se naše 
webové stránky mohly správně zobrazovat a aby byly použitelné tak, že umožní základní 
funkce jako navigace webových stránek. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto 
cookies. K využívání těchto cookies nepotřebujeme Váš souhlas.  

Preferenční cookies - tyto cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala Vaše 
preference, které mají vliv na to, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to 
například velikost písma, rozvržení či jazyk. Tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a příští 
návštěva webových stránek tak pro Vás může být snazší a produktivnější.  

Statistické cookies – tyto cookies nám pomáhají porozumět, jak návštěvníci používají naše 
webové stránky. Tyto cookies sbírají a sdělují informace anonymně.  

Web Beacons 

Můžeme také využívat technologie zvané web beacons (známé rovněž jako „webové 
majáky“), které mohou být vloženy do online obsahu, videí a e-mailů, a mohou umožnit číst z 
Vašeho zařízení určité typy informací. Pokud tedy například uživatel otevřel náš e-mail 
obsahující webové majáky a přijal cookies na našich webových stránkách, pak můžeme zjistit, 
kdy uživatel náš e-mail otevřel nebo sledovat, které stránky uživatel na našem webu navštíví. 
Web beacons používáme k řadě účelů, např. přizpůsobení našich webových stránek včetně 
analýzy používání našich služeb. 

Některé web beacons můžete vyřadit z provozu tím, že odmítnete nastavení s nimi spojených 
cookies. Web beacon může i přesto zaznamenat anonymní návštěvu z vaší IP adresy, ale 
informace nebude zaznamenána do cookie souboru. 

Přehled souborů cookie  

Název cookie Doba funkčnosti Účel použití Právní důvod 
použití

Kdo má přístup 
k datům (naše 

nebo třetí 
strana)

ForceFlashSite Po dobu relace Správné 
zobrazování 

webové stránky

Oprávněný zájem 
na řádném 
fungování 
webových 
stránek 

Naše společnost 



hs Po dobu relace Bezpečnost Oprávněný zájem 
na řádném 
fungování 
webových 
stránek

Naše společnost

smSession 2 dny až 2 týdny Identifikace 
přihlášených 

uživatelů

Váš souhlas Naše společnost

XSRF-TOKEN Po dobu relace Bezpečnost Oprávněný zájem 
na řádném 
fungování 
webových 
stránek

Naše společnost

TS* Po dobu relace Bezpečnost Oprávněný zájem 
na řádném 
fungování 
webových 
stránek

Třetí strana 

TS01******* Po dobu relace Bezpečnost Oprávněný zájem 
na řádném 
fungování 
webových 
stránek

Třetí strana

TSxxxxxxx Po dobu relace Bezpečnost Oprávněný zájem 
na řádném 
fungování 
webových 
stránek

Třetí strana

TSxxxxxxx_d Po dobu relace Bezpečnost Oprávněný zájem 
na řádném 
fungování 
webových 
stránek

Třetí strana

svSession 2 roky Identifikace 
uživatelů a 

zaznamenání 
jejich pohybu na 

stránce 

Váš souhlas Třetí strana

SSR-caching Po dobu relace Funkčnost 
webové stránky

Oprávněný zájem 
na řádném 
fungování 
webových 
stránek

Třetí strana

smSession 2 týdny Identifikace 
přihlášených 

uživatelů

Váš souhlas Třetí strana



Aktualizace informací o cookies 

Tuto informaci o cookies můžeme čas od času aktualizovat například v návaznosti na změnu 
používaných cookies nebo z jiných provozních, zákonných nebo regulačních důvodů. 
Pravidelně tedy informaci o cookies čtěte, abyste byli obeznámeni s používáním cookies a 
souvisejících technologií.  

Datum v dolní části tohoto prohlášení je datum poslední aktualizace.  

Kontakty 

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: 
info@kolektiv.cz  

Více informací o zásadách ochrany Vašeho soukromí pak naleznete v dokumentu Zásady 
zpracování a ochrany osobních údajů, které popisují, jak i při používání souborů cookies 
chráníme vaše osobní údaje a další data.  

Poslední aktualizace dne 29.7.2020

mailto:info@kolektiv.cz

