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POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Upozorňujeme vás, že na naší rezervační internetové stránce používáme soubory cookies nebo jiné
sledovací soubory.
Tyto sledovací soubory se mohou nainstalovat do vašeho zařízení v závislosti na preferencích, které
jste v souladu s těmito pravidly určili nebo určíte.
1. K ČEMU JSOU DOBRÁ PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ COOKIES?
S ohledem na poskytování informací a zajištění transparentnosti jsme vytvořili tato pravidla, abyste se
dozvěděli více o:
Původu a účelu informací zpracovávaných při prohlížení našich webových stránek.
Svých právech, co se týče cookies a jiných sledovacích souborů, které používáme.
2. CO JE COOKIE?
Cookies a jiné podobné sledovací soubory jsou balíčky dat, které servery používají k odesílání
statusových informací do prohlížeče uživatele a ke zpětnému odesílání statusových informací
původnímu serveru prostřednictvím tohoto prohlížeče.
Statusovými informacemi mohou být identifikátory relace, jazyk, datum vypršení platnosti, pole
odpovědi nebo jiné typy informací.
Během jejich období platnosti se cookies používají k ukládání statusových informací při přístupu
prohlížeče k různým částem internetové stránky nebo v případě, kdy se prohlížeč k této stránce
později vrátí.
Existují různé typy cookies:
Relační cookies, které jsou odstraněny, jakmile zavřete prohlížeč nebo opustíte příslušnou webovou
stránku
Trvalé cookies, které zůstanou ve vašem zařízení, dokud nevyprší jejich platnost nebo dokud je
neodstraníte pomocí příslušné funkce ve vašem prohlížeči
3. PROČ POUŽÍVAT COOKIES?
Cookies a ostatní sledovací soubory používáme zejména k těmto účelům:
Soubory cookie, které jsou naprosto nezbytné pro prohlížení našich webových stránek a pro využívání
všech jejich prvků a které jsou určeny především pro:
Spravování autentizace návštěvníků webových stránek, spravování souvisejících bezpečnostních
prvků a zajištění správného fungování autentizačního modulu;
Optimalizaci používání stránek a usnadnění jejich prohlížení – především určení „technických cest“
pro prohlížení;

Ukládání informací ohledně banneru informujícího o používání cookies, jenž se zobrazuje
návštěvníkům stránek, kteří po udělení souhlasu s použitím cookies v jejich zařízení pokračují v
prohlížení stránek;
Zavádění bezpečnostních opatření (například, když vás webová stránka po nějaké době požádá,
abyste se kvůli určitému obsahu nebo službě znovu přihlásili; nebo k zajištění základního fungování
našich webových stránek a využívání jejich hlavních technických prvků, jako je sledování výkonu a
chyb při prohlížení, správa uživatelských relací atd.).
Cookies pro prvky určené zejména pro:
Přizpůsobení našich webových stránek, tak aby zobrazovaly preference vašeho zařízení (jazyk, měna,
rozlišení monitoru či displeje, používaný operační systém, konfigurace a nastavení zobrazování
webových stránek s ohledem na zařízení, které používáte, a na jeho umístění atd.);
Ukládání konkrétních informací, jež na našich webových stránkách zadáváte, což usnadňuje další
návštěvy stránek a přizpůsobuje tyto návštěvy vašim potřebám (včetně zobrazení křestního jména a
příjmení, pokud má návštěvník stránek uživatelský účet);
Umožnění rychlejšího přístupu k vašim osobním stránkám díky ukládání přihlašovacích údajů, které
jste zadali už dříve.
Cookies pro sledování návštěvníků se zaměřují na zvyšování pohodlí uživatelů, jelikož nám pomáhají
porozumět vaší interakci s našimi webovými stránkami (nejnavštěvovanější stránky, používané
aplikace atd.); tyto soubory cookie mohou shromažďovat statistické údaje nebo testovat různé
způsoby zobrazování informací za účelem zvýšení relevantnosti a použitelnosti našich služeb.
Účelem reklamních cookies je (i) nabízet vám v prostorech pro reklamu relevantní, cílený obsah, který
by vás mohl zajímat (nejlepší nabídky, jiné destinace atd.), a to na základě vašich návyků a preferencí
při prohlížení stránek a s ohledem na další faktory, a (ii) snížit počet zobrazování reklam.
Přidružené cookies identifikují internetovou stránku třetí strany, odkud byl návštěvník přesměrován na
naše webové stránky.
Cookies sociálních sítí, nastavené třetími stranami, vám umožňují podělit se o svůj názor o našich
stránkách a sdílet obsah našich stránek na sociálních sítích (například tlačítka „Share“ nebo „Like“ pro
sociální sítě).
Výše uvedené aplikace sociálních sítí na našich webových stránkách mohou dotčeným sociálním
sítím v některých případech umožnit, aby vás identifikovaly, i když jste neklikli na tlačítko aplikace.
Tento typ tlačítka může sociální síti umožnit, aby sledovala vaše prohlížení našich internetových
stránek, protože váš účet v dané sociální síti je při prohlížení webových stránek povolen ve vašem
zařízení (otevřená relace).
Doporučujeme, abyste si přečetli pravidla těchto sociálních sítí, a seznámili se tak s tím, jak tyto sítě
využívají shromažďované informace o prohlížení webových stránek, zejména s ohledem na reklamy.
Tato pravidla vám musejí poskytovat možnost volby na sociálních sítích, a to především
prostřednictvím konfigurace vašeho uživatelského účtu na každé síti.
4. SOUHLAS
Instalace některých cookies podléhá vašemu souhlasu. Při první návštěvě našich internetových
stránek se zobrazí dotaz, zda souhlasíte s instalací tohoto typu souborů cookie, která se aktivuje
teprve poté, co souhlas udělíte.
Tento proces probíhá prostřednictvím banneru na naší domovské stránce, který vás informuje o tom,
že pokud budete pokračovat v prohlížení stránek, souhlasíte s instalací cookies, jež vyžadují souhlas,
do vašeho zařízení.

Tuto volbu můžete kdykoliv změnit prostřednictvím různých postupů popsaných v oddíle „Odstranění
anebo zablokování cookies“.
5. ODSTRANĚNÍ ANEBO ZABLOKOVÁNÍ COOKIES
Existuje několik možností, jak odstranit cookies a jiné sledovací soubory.
Nastavení prohlížeče
I když většina prohlížečů je přednastavena tak, aby přijímala cookies, můžete nastavení změnit tak,
aby prohlížeč přijímal všechny cookies nebo vždy blokoval cookies, případně můžete zvolit, od kterých
uživatelů má prohlížeč cookies přijímat.
Prohlížeč můžete také nastavit tak, aby cookies před jejich instalací přijímal nebo blokoval
individuálně, případ od případu. Prohlížeč vám také umožňuje pravidelně odstraňovat cookies z
vašeho zařízení. Nezapomeňte nakonfigurovat prohlížeče ve všech svých zařízeních (tabletech,
chytrých telefonech, počítačích atd.).
Co se týče spravování cookies a vašich preferencí, konfigurace s v každém prohlížeči liší. To je
popsáno v položce Nápověda (Help) v menu prohlížeče, kde také najdete pokyny, jak změnit své
preference s ohledem na cookies. Například:
Internet Explorer™
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies
Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647
Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera
http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
To, zda se soubor cookie uloží do vašeho zařízení, závisí na vašich preferencích, které můžete
kdykoliv bezplatně změnit pomocí nastavení v prohlížeči.
Jestliže je prohlížeč nastaven tak, aby ve vašem zařízení přijímal cookies, mohou být cookies ze
stránek a obsahu, které si prohlížíte, dočasně uloženy na určeném místě ve vašem zařízení. Číst je
může pouze jejich vydavatel.
Prohlížeč ale můžete nastavit tak, aby cookies blokoval. Nezapomeňte, že když v prohlížeči nastavíte
blokování cookies, některé prvky, stránky a prostory našich internetových stránek nebudou přístupné,
za což neneseme žádnou odpovědnost.
Specializované reklamní platformy
Několik odborných reklamních platforem vám také dává možnost přijímat nebo blokovat cookies
používané firmami, které jsou členy těchto platforem. Tyto centralizované mechanismy neblokují
zobrazování reklam – pouze brání instalaci cookies, které přizpůsobují reklamu vašim zájmům.
Chcete-li zakázat instalaci těchto cookies do vašeho zařízení, můžete například navštívit internetovou
stránku http://www.youronlinechoices.com Tuto stránku nabízejí reklamní společnosti sdružené v
European Digital Advertising Alliance (EDAA) a spravuje ji Interactive Advertising Bureau ve Francii.

Spravování sledovacích souborů pomocí zásuvných modulů internetového prohlížeče
Existuje mnoho jednoduchých a bezplatných programů, které lze přidat k internetovému prohlížeči za
účelem blokování a spravování všech typů sledovacích souborů.

Zde najdete několik příkladů:
DoNotTrackMe: https://abine.com/donottrackme.html
Disconnect: https://disconnect.me
Ghostery: https://www.ghostery.com

