
  
 

Využívání souborů cookies a dalších technologií 

A. Pokud navštívíte náš web, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme data jako cookies. Cookies 

je označení pro určité množství dat, které ukládá naše webová stránka do Vašeho počítače či jiného 

způsobilého zařízení (mobilní zařízení, tablet atd.) a které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek. Při 

každé další návštěvě našich stránek pak Váš prohlížeč takto uložená data posílá zpět serveru hostujícímu 

naši stránku. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské 

předvolby. Někdy se při načítání naší webové stránky načítají zároveň webové stránky třetích stran. Třetí 

strany nám obvykle pomáhají se sledováním provozu a přístupů na naší webové stránce. V těchto případech 

data uložená v cookies Váš prohlížeč zasílá serverům hostujícím stránky třetích stran. 

B. Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají: 

a) identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných 
návštěvách, například abychom si uložili, kterou verzi našeho webu Vám máme zobrazit, pokud web 
nabízí v danou chvíli více variant; 

b) zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu. 
 
Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči 
zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní 
poskytovat naše služby. 

C. Naše stránka využívá následující cookies, ke kterým je však třeba poskytnutí Vašeho souhlasu a které mají 

níže uvedené účely:  

a) Přihlášení k účtu - pro účely zachování přihlášení k uživatelskému účtu zákazníka (název: irt.cz; doba 

uchování: 30 dní; zdroj: www.irt.cz)  

D. Dále do Vašeho zařízení ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují: 
a) sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit 

účinnost reklamy; 
b) zobrazovat Vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality; 
c) umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít: 

• ke sběru údajů o Vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách; 

• pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných 
webových stránkách, než je náš web. 

E. Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných 

webových stránkách, než je náš web také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o Vašem chování 

na webu. Takovým partnerům však nepředáváme Vaše identifikační údaje. Pokud využití cookies třetích 

stran a předání Vašich údajů reklamním a sociálním sítím nevypnete ve svém prohlížeči a setrváte na našich 

stránkách nebo kliknete na tlačítko „Potvrdit“, jež je součástí upozornění, budeme mít za to, že s využíváním 

těchto cookies a předáváním Vašich údajů reklamním a sociálním sítím souhlasíte.  

F. Naše stránky využívají pro sledování provozu a přístupů na naší webovou stránku služby třetích stran, které 

si na Vašem počítači ukládají své cookies. Na jejich obsah nemáme žádný vliv. Jejich použití však není 

možné bez Vašeho souhlasu.  Bližší informace k těmto cookies je možné získat na odkazu uvedeném u 

každé z nich:  

a) Cookies třetí strany - Google LLC - Google Analytics, Google AdWords … (bližší informace jsou 

dostupné na adrese https://www.google.com/policies/technologies/cookies/) 

b) Cookies třetí strany - Seznam.cz, a.s. (bližší informace jsou dostupné na adrese 

https://www.seznam.cz/prohlizec/ochrana-soukromi) 

c) Cookies třetí strany - Heureka Shopping s.r.o. - zpracování e-mailu pro zasílání e-mailového 

dotazníku spokojenosti (bližší informace jsou dostupné na adrese 

http://www.irt.cz/
https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
https://www.seznam.cz/prohlizec/ochrana-soukromi


  
 

https://www.heurekashopping.cz/resources/attachments/p0/10/pruvodce-svetem-internetovych-

susenek.pdf)  

d) Cookies třetí strany – Facebook (bližší informace jsou dostupné na adrese 

https://www.facebook.com/policies/cookies/) 

e) Cookies třetí strany - Twitter (bližší informace jsou dostupné na adrese 

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies) 

f) Cookies třetí strany – Instagram (bližší informace jsou dostupné na adrese 

https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig) 

g) Cookies třetí strany – Gemius (bližší informace jsou dostupné na adrese 

https://www.gemius.com/cookie-policy.html) 

h) Cookies třetí strany – imedia (bližší informace jsou dostupné na adrese http://www.imedia.cz/) 

G. Naše stránky využívají pro umožnění funkčnosti některých prvků cookies třetích stran. Na jejich obsah 

nemáme žádný vliv. K jejich použití není třeba získat Váš souhlas. Bližší informace k těmto cookies je možné 

získat na odkazu uvedeném u každé z nich: 

a) Cookies třetí strany - Mapy.cz (bližší informace jsou dostupné na adrese 

https://napoveda.seznam.cz/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/) 

b) Cookies třetí strany - Youtube (bližší informace jsou dostupné na adrese 

https://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/) 

c) Cookies třetí strany – Google Maps (bližší informace na adrese 

https://www.google.com/policies/privacy/) 

H. Následující cookies jsou nezbytné pro technické ukládání, potřeby přenosu zprávy nebo poskytování Vámi 

požadovaných služeb poskytovaných prostřednictvím našich webových stránek, a není tak vyžadován Váš 

souhlas s jejich použitím (zároveň jsou cookies používány přímo našimi stránkami): 

a) Session - pro účely udržení relace přihlášeného Uživatele (název: phpsessid; doba uchování: po 

dobu přihlášení, otevření prohlížeče; zdroj: www.irt.cz) 

I. Svůj souhlas s využíváním cookies můžete kdykoliv změnit nebo odvolat vypnutím této funkce ve Vašem 

prohlížeči nebo po přihlášení do uživatelského účtu zákazníka. Pomocí změny nastavení webového 

prohlížeče můžete cookies přijmout nebo zamítnout. Můžete dokonce již existující cookies odstranit. Pokud 

však budou cookies deaktivovány, ztíží se využívání této webové stránky, popřípadě tuto webovou stránku 

nebude možné využívat řádně.  

J. Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na webu http://www.irt.cz/vse-k-gdpr. 

https://www.heurekashopping.cz/resources/attachments/p0/10/pruvodce-svetem-internetovych-susenek.pdf
https://www.heurekashopping.cz/resources/attachments/p0/10/pruvodce-svetem-internetovych-susenek.pdf
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
https://www.gemius.com/cookie-policy.html
http://www.imedia.cz/
https://napoveda.seznam.cz/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/
https://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
http://www.irt.cz/
http://www.irt.cz/vse-k-gdpr

