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Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto někdy umísťujeme na váš počítač, tak jako ostatně většina
velkých internetových stránek.
Co jsou cookies?
Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na
určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže
tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.
Jak se cookies používají?
Na některých našich stránkách používáme tzv. cookies, které si „zapamatují“ vaše zobrazovací preference (jako třeba zvolený jazyk) a údaje potřebné ke
správnému fungování dynamických formulářů. Jedná se však o cookies, které se uchovávají jen během vašeho připojení. Jedná se však jen o krátkodobé
cookies první strany.
Povolit tento typ cookies není pro fungování internetových stránek nezbytně nutné, jejich prohlížení je ale díky nim snazší a příjemnější. Tyto cookies lze
vymazat nebo zablokovat , může se však stát, že v důsledku toho nebudou stránky fungovat tak, jak mají.
Soubory cookies ukládá také služba Europa Analytics, která vyhodnocuje efektivnost a účelnost internetových stránek Evropské komise na portále EUROPA.
Informace získané pomocí cookies se nepoužívají pro účely vaší osobní identifikace, přičemž struktura těchto informací je plně pod naší kontrolou. Tyto
cookies se nevyužívají k jinému účelu, než který je zde popsán.
Jak upravit využívání cookies
Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Podrobné informace uvádí stránky AllAboutCookies.org. Můžete
vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na váš počítač
ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani
vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.
Poslední aktualizace: 02/02/2017
Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá
ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky
EU, viz právní upozornění.

