Zásady zpracování cookies
Proto, aby naše stránky fungovaly správně, využíváme malé datové soubory, které se nazývají cookies.
Cookie je krátký textový soubor, který www server při návštěvě našich webových stránek odešle do
prohlížeče, který jej uloží na počítači uživatele. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě,
například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a
produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.
Cookie pro návštěvníky webu nepředstavují nebezpečí. Neslouží nám k získávání jakýchkoli citlivých
osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti
uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
Cookies na webech společnosti Roklen Holding a.s.
Jestliže máte ve vašem internetovém prohlížeči povoleno použití cookies, máme za to, že souhlasíte
s námi nastavenými cookies na webových stránkách.
Samozřejmě máte právo na odvolání souhlasu, a to zablokováním v prohlížeči nebo smazáním všech
stávajících cookies. Vaše preference lze kdykoliv libovolně změnit v internetovém prohlížeči.
Upozornění: blokování souborů cookies může negativně ovlivňovat funkčnost webových stránek.
Weby Roklen Holding a.s. používají následující kategorie cookies:




Technické cookies: používáme k tomu, aby vybrané služby na webových stránkách fungovaly
správně.
Analytické cookies: používáme pro měření návštěvnosti a chování návštěvníků. Data ze
souborů cookies jsou analyzovány v anonymizované podobě.
Marketingové cookies: Informace ze souborů cookies jsou využívány i pro reklamní účely.
Díky nim vám můžeme nabídnout zajímavější a relevantnější obsah.

Cookies, jejichž vydavatelem je Roklen Holding a.s.
Žádné cookies, které bychom vydávali my, nemáme.
Pro poskytnutí ještě lepších služeb a zobrazení relevantnějšího a atraktivnějšího obsahu můžeme
využít služeb třetích stran. Tyto služby podléhají zásadám poskytovatelů.
Jedná se o tyto analytické a marketingové cookies:

V případě, že nesouhlasíte být při návštěvě webových stránek předmětem analýzy měření
návštěvnosti, můžete se z nich odhlásit nebo je vypnout podle návodu níže.
V tomto případě se jedná o služby Google Analytics. Jejich zásady ochrany osobních údajů najdete na
https://policies.google.com/privacy. Odhlásit se můžete na webové stránce
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Weby, které využívají služeb Google, můžete dále ovládat. Můžete například nastavit jaké reklamy se
vám budou zobrazovat, jak jsou reklamy personalizovány nebo se od personalizovaných reklam
odhlásit. Můžete také i některé inzerenty zablokovat.
Po přihlášení k účtu Google, můžete na stránce Moje aktivita zobrazit a nastavit data vytvářená
používáním služby Google, včetně těch informací, které Google shromažďuje z navštívených aplikací a
webů. Záznamy lze řadit podle data nebo tématu a můžete ji částečně nebo úplně smazat.
Na stránce https://tools.google.com/dlpage/gaoptout si můžete stáhnout modul, který vám pomůže
zjistit, jaké analytické cookies z Google nástrojů zpracováváme. Analytické měření zde můžete i
zablokovat.
Návod, jak spravovat cookies vydávané společností Facebook najdete zde https://www.facebook.com/policies/cookies/
Nastavení ukládání a mazání cookies třetích stran nebo omezení jejich použití v internetové
prohlížeči
V internetových prohlížečích můžete nastavit, jak bude pracovat s cookies. Můžete nastavit povolení
ukládání těchto souborů, zákaz ukládání, čtení, mazání nebo cookies třetích stran. Každý prohlížeč má
však svá nastavení a tato nastavení si nepředávají. Vývojáři mají právo na změnu nastavení. Můžete
využít funkci „anonymního prohlížení“, kdy se do vašeho zařízení nebudou ukládat souboru cookies.

Návody na změnu nastavení u vybraných internetových prohlížečů najdete zde:








Google Chrome
Internet Explorer
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Opera
Seznam.cz prohlížeč
Safari

V případě jakéhokoliv dotazu o zpracování cookies nás kontaktujte na e-mailu: info@roklen.cz nebo
písemně na adrese: Roklen Holding a.s., Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1.

