
 

Informace o používání cookies na internetových stránkách www.msene.cz 

Víte, co jsou cookies? 
 
Vážení klienti, na našich stránkách používáme cookies, rádi bychom Vám sdělili pár informací o jejich využití také 
na našich internetových stránkách www.msene.cz. 
 

Co jsou to cookies? 
Stejně jako většina internetových stránek a poskytovatelů i pro některé funkce našich internetových stránek jsou 
nutné malé datové soubory zvané cookies. Jedná se například o funkci přihlašování, rezervační formulář, atd. 
Díky těmto cookies si internetové stránky mohou zapamatovat různá nastavení, jako je font písma, jazyk a další 
možnosti, které jste si pro zobrazení stránek zvolili. To je důvod, proč cookies umísťujeme na váš počítač. 
 

Jaké cookies využíváme na tomto webu? 
V základě je můžeme rozdělit na dva druhy: krátkodobé a dlouhodobé.  
Krátkodobé cookie zůstávají ve Vašem prohlížeči do jeho zavření a pak se vymažou. 
Ty dlouhodobé zůstávají uloženy ve vašem prohlížeči tak dlouho jak máte v základu prohlížeč nastaven nebo 
dokud je sami ručně neodstraníte.  
 

V bližším pohledu se jedná o tyto: 
 Technické cookies, jedná se o krátkodobé a jsou nezbytné pro zajištění základní funkce stránek, tj. zobrazení 

verze stránek vyžadující javascript nebo bez něj, pro nákup v on-line obchodě nebo pro uskutečnění rezervace 
pobytu. 

 Google Analytics, dlouhodobé cookies, které využíváme k tomu, abychom Vám stránky lépe přizpůsobili a 
k měření anonymních dat o chování uživatelů na našich stránkách. Služba Google Analytics je rozšířena o 
související reklamní funkce poskytované společností Google, Ing. Jedná se především o: 

 Přehledy zobrazení v reklamní síti Google, 
 Remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů), 
 Rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat). 

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google. 
Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics,  
můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google. Tento plugin je třeba stáhnout a 
nainstalovat do Vašeho prohlížeče. 

 
 AdWords a Sklik, tyto cookies jsou dlouhodobé a jsou vygenerovány reklamním systémem. Tyto cookies nám 

pomáhají vyhodnocovat efektivitu a návštěvnost našich stránek. 
 Facebook (krátkodobé i dlouhodobé) – jsou používány widgetem sociální sítě Facebook, který je vložen na 

těchto stránkách. 
 SmartEmailling (krátkodobé i dlouhodobé) – generované aplikací SmartEmailling. Tyto cookies nám umožnují 

vyhodnotit účinnost reklamního kanálu. 
 

Všechny uvedené cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali, a 
nikdy do nich neumisťujeme osobní nebo citlivá data. 
 

Lze nějak využívání cookies upravit? 
Ano, všechny cookies, které již jsou ve Vašem počítači, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost 
zablokování cookies do vašeho počítače. V případě, že je však zablokujete, nebude možné využít všechny 
služby online. 
 
Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách 
poskytovatele konkrétního prohlížeče. Nejrozšířenějšími prohlížeči jsou: Internet Explorer, Opera, Firefox, 
Chrome a Android. Podrobnosti pak naleznete na stránkách AboutCookies.org. 

http://www.msene.cz/
http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.aboutcookies.org/

