
Politika Cookies

Co jsou cookies?
Cookies  jsou  malé  textové  soubory,  které  jsou  umístěné  na  Váš  počítač  webovými  stránkami,  které
navštívíte.  Jsou  všeobecně  používané  pro  fungování  webových  stránek,  anebo  aby  stránky  pracovaly
efektivně, stejně jako aby poskytovaly informace vlastníkům webových stránek.

Jak a proč používáme cookies? 
Cookies používáme pro zlepšení funkčnosti našich webových stránek a abychom lépe porozuměli, jak naši
návštěvníci  stránky,  nástroje  a  služby  používají.  Ukládání  cookies  na  vašem  počítači  nám  usnadňuje
personifikovat nebo zlepšit Vaši zkušenost s našimi stránkami při příští návštěvě. Nepoužíváme cookies ke
sběru  osobních  údajů  jako  je  vaše  jméno;  ovšem můžeme  spojit  informace  v cookie  s osobními  údaji
získanými od Vás jinou cestou (např. registrace na stránkách).

Jak mohu změnit nastavení pro cookies?
Nastavení  cookies  můžete  kdykoli  změnit  (např.  informace,  kdy cookies  jsou  poslané  na  Váš počítač)
kliknutím na odkaz níže. Pokud tak učiníte, je možné, že se nebudete moci na naše stránky zaregistrovat
nebo používat funkce vyžadující registraci nebo sběr dat.

Change Cookie Settings
Všechny změny provedené na nastavení cookies se uloží až do okamžiku, kdy se opět rozhodnete nastavení
změnit.  Tuto stránku můžete kdykoli  navštívit  přes  odkaz "Politika cookies" v zápatí  těchto webových
stránek.

Jaké typy cookies se používají?
Na této webové stránce jsou používané následující cookies.

Nezbytné cookies
Nutné cookies  jsou bezpodmínečně nutné pro fungování  webových stránek.  Bez nich stránky nebudou
funkční.  

Funkční cookies
Funkční cookies jsou pro vylepšení funkcionality webových stránek. Např. cookies, které si pamatují obsah,
který jste navštívili na stránkách nebo emailová adresa a heslo, které jste uvedli při předchozí registraci na
stránky.  Cookies  si  mohou pamatovat  položky,  které  jste  vložili  do nákupního košíku e-shopu.  Použití
funkčních cookies nám umožňuje nabízet obsah ušitý „na míru“ a ušetřit uživatelům čas při opětovném
vstupu na stránky, vyhledávání stejného nebo přístupu do části pouze pro členy. Na některých stránkách
nám cookies umožňují ukládat Vaše oblíbené recepty, aktivity, body anebo skóre. Tímto můžete znemožnit
přístup nezletilým k určitým aktivitám.
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Cookies vlastníka stránek
Cookies nastavené danými stránkami a mohou být „čtené“ pouze těmito stránkami.

Cookies třetích stran
Cookies nastavené třetími stranami používáme pro různé služby (např. analýza stránek, reklamní účely).

Flash Cookies
Používáme  Flash  Cookies  pro  zapamatování  preferencí  uživatele  jako  je  hlasitost  nebo  skóre,  nebo
zobrazíme obsah stránky na základě informací z předchozí návštěvy (personalizace). Naši partneři,  kteří
dodávají aplikace na naše stránky (např. hry a soutěže) používají tento druh cookies ke sběru a ukládání
neosobních údajů.
Flash Cookies se liší od ostatních cookies používaných na stránkách z důvodu objemu dat, typu a jak jsou
data ukládaná. Nástroje pro cookies, poskytované vaším prohlížečem, Flash Cookies neodstraní. Pro více
informací na soukromí a ukládání nastavení klikněte:

Seznam cookies použitých na těchto stránkách

Název Účel 

1. calendar Nastavení zobrazení kalendáře

2. note Identifikátor naposledzobrazené poznámky

3. timeline
Identifikátor naposled zobrazeného 
harmonogramu

4. task-[id] Zobrazení zadání a výkazů

5. expireTime Časový údaj pro automatické odhlášení

6. filter Nastavení filtru a stránkování

7. filterToggler Zobrazení filtru

Aktualizace právního oznámení
Vyhrazujeme si právo na provedení jakýchkoliv změn a oprav tohoto oznámení. Prosím, navštivte občas
tuto stránku, abyste si mohli zkontrolovat tyto informace a nové dodatečné informace.

Politika Cookies v tomto znění je platné a účinná od 3. 6. 2014
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