Zásady cookies
Provozovatelem těchto internetových stránek je společnost
4Education s.r.o., se sídlem Jedlová 777, 253 03 Chýně, IČO:
04780574 (dále jen „společnost”). Účelem tohoto dokumentu je
poskytnutí informací o využití cookies na internetové stránce
a plnění informační povinnosti s ohledem na zpracování
osobních údajů a plnění povinností vyplývajících ze zákona o
elektronických komunikacích.

Co jsou cookies?
Pro zlepšení uživatelského komfortu návštěvníků a uživatelů
našich internetových stránek a pro zajištění dalších úkolů
používáme technologii cookies („cookies“). Cookies jsou
miniaturní soubory, které váš prohlížeč uloží do vašeho
počítače při vstupu na internetovou stránku, jež tuto
technologii využívá. Cookies mimo jiné umožňují provozovateli
internetových stránek odlišení vaší osoby od ostatních
návštěvníků a uživatelů jeho internetových stránek.

Cookies mohou být použity zejména pro
následující účely:
uchovávání údajů o volbách (resp. výběrech)
uskutečněných návštěvníky a uživateli internetových
stránek, jako například volbě jazyka nebo regionu atd
(„funkční cookies“),
shromažďování informací o tom, jak návštěvníci a
uživatelé internetových stránek používají stránky, jako
například které internetové stránky jsou navštěvovány
nejčastěji. Tyto cookies se používají zejména pro
vylepšení funkčnosti a funkcionality budoucích verzí
internetových stránek („analytické cookies“),
reklamní a marketingové účely; tyto cookies se používají
zejména k zajištění osobního (resp. personalizovaného)
přístupu v oblasti reklamy a marketingu, využití je
primárně pro zobrazení relevantní reklamy („marketingové

cookies“).

Na internetových stránkách jsou využívány
tyto cookies:
Cookie

Typ

Délka

Popis
AddThis
nastavuje tento
soubor cookie ke

at-rand

never

sledování
návštěvnosti
stránek, zdrojů
návštěvnosti a
počtu sdílení.

browserupdateorg

7 days

Popis není k
dispozici.
Tento soubor
cookie,
nastavený
pluginem GDPR

cookielawinfo-checkbox-advertisement

1 year

Cookie Consent,
se používá k
zaznamenání
souhlasu
uživatele se
soubory cookie v
kategorii
"Reklama" .

Cookie

Typ

Délka

Popis
Tento cookie
soubor je
nastaven GDPR
Cookie Consent
pluginem. Tento

cookielawinfo-checkbox-analytics

0

11

cookie soubor je
použit k uložení

months

uživatelského
souhlasu pro
používání cookie
souborů z
kategorie
"Analytické
cookies".
Tento cookie
soubor je
nastaven GDPR
Cookie Consent
pluginem. Tento
cookie soubor je

cookielawinfo-checkbox-functional

0

11

použit k uložení

months

uživatelského
souhlasu pro
používání cookie
souborů z
kategorie
"Funkční
cookies".

Cookie

Typ

Délka

Popis
Tento cookie
soubor je
nastaven GDPR
Cookie Consent
pluginem. Tento

cookielawinfo-checkbox-necessary

0

11

cookie soubor je
použit k uložení

months

uživatelského
souhlasu pro
používání cookie
souborů z
kategorie
"Technické
cookies".
Tento cookie
soubor je
nastaven GDPR
Cookie Consent
pluginem. Tento
cookie soubor je

cookielawinfo-checkbox-others

0

11
použit k uložení
months
uživatelského
souhlasu pro
používání cookie
souborů z
kategorie
"Ostatní".

Cookie

Typ

Délka

Popis
Tento cookie
soubor je
nastaven GDPR
Cookie Consent
pluginem. Tento

cookielawinfo-checkbox-performance

0

11

cookie soubor je
použit k uložení

months

uživatelského
souhlasu pro
používání cookie
souborů z
kategorie
"Výkonnostní
cookies".
Zaznamená
výchozí stav
tlačítka
příslušné

CookieLawInfoConsent

1 year

kategorie a stav
CCPA. Funguje
pouze v
koordinaci s
primárním
souborem cookie.
AddThis
nastavuje tento
geolokační

loc

1 year
1 month

soubor cookie,
aby pomohl
zjistit polohu
uživatelů, kteří
sdílejí
informace.

Cookie

Typ

Délka

Popis
Tento soubor
cookie je
nativní pro
aplikace PHP.
Tento soubor
cookie se
používá k
ukládání a
identifikaci
jedinečného ID

PHPSESSID

session relace uživatele
za účelem správy
relace uživatele
na webových
stránkách. Tento
soubor cookie je
souborem cookie
relace a je
smazán po
zavření všech
oken prohlížeče.

uvc

1 year
1 month

Nastaveno
společností
addthis.com za
účelem určení
používání služby
addthis.com.

Cookie

Typ

Délka

Popis
Tento cookie
soubor je
nastaven GDPR
Cookie Consent
pluginem a je
použit k
ukládání

viewed_cookie_policy

0

11
months

informace o tom,
zda uživatel
svolil k
použivání
cookies na této
webové stránce
nebo ne. Tento
soubor cookie
neobsahuje žádná
osobní data.

xtc

1 year
1 month

Žádný popis
AddThis nastaví
tento soubor
cookie, aby
zajistil, že se
aktualizovaný

__atuvc

1 year
počet zobrazí,
1 month když někdo sdílí
stránku a vrátí
se na ni, než se
aktualizuje
mezipaměť počtu
sdílení.

Cookie

Typ

Délka

Popis
AddThis nastaví
tento soubor
cookie, aby
zajistil, že se
aktualizovaný

__atuvs

30
počet zobrazí,
minutes když někdo sdílí
stránku a vrátí
se na ni, než se
aktualizuje
mezipaměť počtu
sdílení.
Tento soubor
cookie je
nastaven službou
Google Analytics
a slouží k
rozlišení
uživatelů a
relací. Soubor
cookie se

__utma

2 years

vytvoří při
spuštění
knihovny
JavaScript a
neexistují žádné
existující
soubory cookie
__utma. Soubor
cookie je
aktualizován při
každém odeslání
dat do služby
Google
Analytics.

Cookie

Typ

Délka

Popis
Tento soubor
cookie nastavuje
služba Google
Analytics, aby
určila nové
relace/návštěvy.
Soubor cookie
__utmb se

__utmb

30
minutes

vytvoří, když se
spustí knihovna
JavaScript a
neexistují žádné
existující
soubory cookie
__utma. Je
aktualizován při
každém odeslání
dat do služby
Google
Analytics.

Cookie

Typ

Délka

Popis
Tento soubor
cookie je
nastaven službou
Google Analytics
a je smazán,
jakmile uživatel
zavře prohlížeč.
Používá se k

__utmc

session

zajištění
interoperability
s urchin.js, což
je starší verze
služby Google
Analytics, která
se používá ve
spojení se
souborem cookie
__utmb k určení
nových
relací/návštěv.
Služba Google

__utmt

10
minutes

Analytics
nastavuje tento
soubor cookie,
aby zabránila
rychlosti
vyžádání.
Služba Google
Analytics
nastavuje tento

__utmz

6
months

soubor cookie k
uložení zdroje
návštěvnosti
nebo kampaně,
pomocí které se
návštěvník
dostal na web.

Smazání a kontrola využití cookies na
zařízení uživatele
V případě nesouhlasu s používáním cookies je možno tyto
zablokovat příslušným nastavením internetového prohlížeče nebo
jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový
prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval,
resp.
zakazoval/nepovoloval,
použití
technologie
cookies).Dovolujeme si vás však v této souvislosti upozornit,
že zablokováním technologie cookies můžete (z technických
důvodů) omezit nebo vyloučit (resp. znemožnit) přístup na
některé internetové stránky a/nebo funkcionalitu těchto
stránek a/nebo jejich částí (sekcí) a/nebo omezit nebo
vyloučit (resp. znemožnit) některé jimi standardně poskytované
funkce.

Kontakt
V případě jakýchkoliv otázek týkajících se cookies nás prosím
kontaktujte na adrese: crepova@4educa.cz.

