
Souhlas s používáním cookies

Pravidla používání cookies
Tímto si Vás dovolujeme informovat o používání cookies, o účelech jejich použití a možnostech nastavení
svého internetového prohlížeče v případě, kdy Vám aktuální nastavení využívání cookies nevyhovuje.

A. Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být při návštěvě webových stránek odeslané do Vašeho
internetového prohlížeče a uložené do Vašeho zařízení. Soubory cookies se ukládají do složky pro
soubory internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí a
datum svého vzniku. Při další návštěvě dané webové stránky internetový prohlížeč opět načte soubory
cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která cookies vytvořila.

B. Jaké cookies využíváme?

Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. používá na svých webových stránkách následující typy
souborů cookies:

a) nezbytné cookies – Tyto soubory cookies neshromažďují informace a údaje, na základě kterých je
uživatel webové stránky individuálně indentifikovatelný, jsou ale nezbytné pro základní provoz naší
webové stránky. Patří sem například cookies, které Vám umožňují přihlásit se do svého účtu. Bez těchto
cookies není možné zabezpečovat řádný provoz naší stránky. Pokud nechcete, aby se tyto cookies
ukládaly, změňte si nastavení v prohlížeči.

b) funkční cookies - Tyto soubory cookies umožňují zapamatovat se preference používání jako například
nastavení zvolené při procházení navštívené stránky, uživatelské jméno, oblíbené dokumenty atd. pro
zlepšení uživatelského komfortu.
c) statistické cookies - Tyto soubory cookies nám pomáhají porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s
webovými stránkami annonymním shromažďováním a oznamováním informací, tím zlepšujeme naše
stránky.

d) marketingové cookies - Tyto soubory cookies se používají za účelem poskytování a zobrazování
reklamy na základě zájmů uživatelů webových stránek nebo shromažďování osobních údajů od nich na
budoucí marketingové účely. Na základě těchto souborů je pro nás možné relevantněji a efektivněji cílit
přímou marketingovou komunikaci, ale i omezit počet zobrazování reklamy.

e) analytické cookies - Tyto soubory cookies slouží na získání údajů o návštěvnosti webové stránky,
identifikují původ návštěvy a též zjišťují a sbírají informace o tom, jak využívá návštěvník tuto webovou
stránku a slouží na zlepšování a zjednodušení uživatelského rozhraní stránky.

C. Za jakým účelem cookies využíváme?

Soubory cookies umožňují naší webové stránce rozpoznávat Vaše zařízení a zapamatovat si určité
informace o Vás a Vašich aktivitách vykonaných během připojení na naši webovou stránku. Cookies
používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit je Vašim zájmům,
potřebám a zlepšovat jejich strukturu i obsah.

D. Mohu si změnit nastavení souborů cookies?
Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na Vašem rozhodnutí. Je třeba však
pamatovat na to, že v případě změny jejich nastavení může dojít k omezení funkčnosti webové stránky a
ke snížení uživatelského komfortu.
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