
Co jsou Cookies
Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do Vašeho 
počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě naší stránky se soubory Cookies zasílají zpět na 
původní webovou stránku nebo na jinou stránku, kterou Cookies rozpozná.

Funkce a účel Cookies
Většina prohlížečů je nastavena tak, aby Cookies přijímala. Každý uživatel má možnost nastavit si prohlížeč tak, aby Cookies 
blokoval, nebo aby ho o zaslání Cookies informoval. Bez Cookies však některé služby nebo funkce nebudou správně fungovat.

Internetové stránky http://rmcp.cz využívají Cookies “první strany”, tedy Cookies používané pouze našimi webovými stránkami 
(dále jen “Cookies první strany”) a Cookies “třetích stran”, (tedy Cookies pocházejících z internetových stránek třetích stran). 
Cookies první strany slouží k ukládání uživatelských preferencí a údajů potřebných pro správnou funkci internetových stránek 
během jejich užívání. Cookies třetích stran slouží ke sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy, a to za 
pomoci třetích stran - poskytovatelů webových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování jsou 
využívány pouze internetovými stránkami http://rmcp.cz a poskytovateli webových statistik, nejsou sdíleny se žádnou další třetí 
stranou.
 
Typy Cookies
Na internetových stránkách http://rmcp.cz jsou využívány následující soubory Cookies:

• Nevyhnutelně nutné soubory Cookies
Jedná se o Cookies, které jsou potřebné pro provoz webových stránek. Patří mezi ně například Cookies, které umožní při-
hlášení do zabezpečených oblastí webových stránek.

• Analytické / výkonnostní soubory Cookies
Tyto soubory umožní rozpoznat a vyhodnotit např. počet návštěvníků a zjistit, jak se návštěvníci pohybují na webových 
stránkách, když je používají. Tyto údaje pomáhají zlepšit způsob, kterým webové stránky fungují.

• Funkční soubory Cookies
Jsou používány k rozpoznání vracejících se návštěvníků webových stránek. Díky těmto souborům lze využívat např. Služby 
automatického přihlášení apod.

• Cílené Cookies
Tyto soubory informují, které stránky jste navštívili a odkazy, které jste sledovali. Použití těchto informací umožňuje, aby we-
bové stránky a reklamy na nich zobrazené více odpovídaly zájmům návštěvníka. Tyto informace jsou sdíleny s třetími stranami 
za totožným účelem.

Nesouhlas s používáním Cookies
Uživatel má možnost odmítnout použití souborů Cookies několika způsoby:

• Blokace Cookies v nastavení prohlížeče
použití souborů Cookies lze zakázat úpravou nastavení webového prohlížeče. Tímto nastavením dojde k blokaci všech typů 
Cookies a může znemožnit užívání všech funkcí internetových stránek.
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• Vyjádření nesouhlasu s používáním Cookies třetím stranám 
pro zachování nezbytných a funkčních souborů Cookies je možnost zablokovat použití souborů Cookies třetích stran. Tento 
krok lze provést přímo u provozovatele Cookies třetích stran:
• Nastavení použití Cookies reklamního systému Facebook
• Nastavení použití Cookies společnosti Google
• Nastavení použití Cookies společnosti Zoznam.sk
• Nastavení použití Cookies dalších třetích stran
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