POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
1.

Kdo jsme a co jsou to cookies

Jsme Institut prevence a řešení předlužení a stojíme za projektem Nedlužím státu, jenž je dostupný na
webové adrese www.nedluzimstatu.cz. Tímto dokumentem bychom Vám chtěli sdělit, jaké soubory
cookies jsou na našem webu využívány a z jakého důvodu jsme se rozhodli je na webové stránky
umístit.
Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní
zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují Vaše
preference a úkony, které jste na nich provedli a pomáhají nám s přizpůsobováním webových stránek.
Na webových stránkách jsou využívány soubory cookies prostřednictvím analytického nástroje Google
Tag

Manager

(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage).

Níže jsou uvedeny jednotlivé služby a jejich soubory cookies, které prostřednictvím tohoto nástroje
využíváme nebo které využívá platforma, na které web běží.
Používáním našich webových stránek dochází k ukládání níže uvedených souborů cookies. Takové
ukládání můžete ve svém prohlížeči zakázat.

2.

Proč cookies používáme?

Naše webové stránky, tak jako ostatně téměř všechny webové stránky, používají cookies k tomu,
abychom Vám mohli poskytnout co nejpřehlednější webové stránky, mohli vyhodnotit, jak je pro Vás
webová stránka přehledná, a jakým způsobem můžeme webovou stránku dále vylepšovat.
Cookies nepoužíváme k:
●

shromažďování jakýchkoliv citlivých údajů;

●

získání provize z prodeje.

3.

Jaké konkrétní cookies používáme?

3.1.

Základní (nutné) cookies

Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná. Webová stránka nemůže správně
fungovat bez těchto cookies.
Pro ukládání stavu souhlasu uživatele se soubory cookies využíváme nástroj Complianz. Více informací
o tom, jaké cookies nástroj využívá, naleznete zde:
https://cookiedatabase.org/service/complianz/
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K tomuto účelu používáme konkrétně tyto cookies:
Název cookie

Poskytovatel

Účel

Doba trvání

cmplz_banner-status

Complianz

Ukládá stav cookies banneru a jestli
byl banner zavřen.

1 rok

cmplz_consented_services Complianz

Ukládá vaše cookies preference.

1 rok

cmplz_functional

Complianz

Ukládá vaše cookies preference.

1 rok

cmplz_marketing

Complianz

Ukládá vaše cookies preference.

1 rok

cmplz_policy_id

Complianz

Ukládá ID vašich odsouhlasených
cookies pravidel.

1 rok

cmplz_preferences

Complianz

Ukládá vaše cookies preference.

1 rok

cmplz_statistics

Complianz

Ukládá vaše cookies preference.

1 rok

3.2. Statistické cookies
Statistické cookies jsou používány zejména službou Google Analytics a službou HotJar.
Více informací o tom, jak Google Analytics používá statistické cookies, naleznete zde:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Více informací o tom, jak HotJar využívá statistické cookies, naleznete zde:
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
Ke statistickým účelům používáme konkrétně tyto cookies:
Název cookie

Poskytovatel

Účel

Doba trvání

_ga

Google
Analytics

Ukládá stav cookies banneru a
jestli byl banner zavřen.

2 roky

_gat_UA-179774036-1

Google
Analytics

Používáno Google Analytics
Po dobu
k omezení množství požadavků. zobrazování
stránky (sezení)

_gat_UA-140822637-3

Google
Analytics

Používáno Google Analytics
Po dobu
k omezení množství požadavků. zobrazování
stránky (sezení)

_gid

Google
Analytics

Registrace unikátního ID
k vygenerování statistických
dat o používání webu.
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1 den

_hjAbsoluteSessionInProgress

HotJar

Cookie je použito pro detekci
prvotní návštěvy uživatele na
stránce. Cookie nastavuje
značku na hodnotu ano/ne.

30 minut

_hjid

HotJar

Hotjar cookie nastavena pro
událost, kdy uživatel navštíví
stránku užívající Hotjar skript.
Použita pro zachování
uživatelského Hotjar ID,
unikátního pro daného
uživatele a prohlížeč. Zajišťuje,
aby si Hotjar pamatoval
uživatele při dalších návštěvách
díky stejnému Hotjar ID.

1 rok

_hjFirstSeen

HotJar

Cookie je použito pro
identifikaci první návštěvy
uživatele. ukládá hodnotu
ano/ne pro identifikaci, že
Hotjar vidí uživatele poprvé.
Dále je pak použito pro
filtrování záznamů o “prvouživatelých”.

Po dobu
zobrazování
stránky (sezení)

_hjSession_#

HotJar

Cookie ukládající data právě
otevřené stránky. Takto je
zajištěno, aby další akci na této
stránce byly přiděleny
správnému Hotjar
identifikátoru.

30 minut

_hjSessionUser_#

HotJar

Hotjar cookie nastavena pro
událost, kdy uživatel navštíví
stránku užívající Hotjar skript.
Použito pro zachování
uživatelského Hotjar ID,
unikátního pro danou stránku a
prohlížeč. Zajišťuje, že další
návštěvy stejného uživatele
jsou ukládány pod tímto
uživatelským ID.

1 rok
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4. Jak odmítnout používání souborů cookies?
Jak jsme již uvedli výše, ukládání souborů cookies je možné zakázat. Používání souborů cookies lze
nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky
přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout
nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.
Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na
následujících webových stránkách:
●

Chrome

●

Firefox

●

Internet Explorer

●

Safari

●

Android

Účinný nástroj pro správu souborů cookies je též k dispozici na stránkách
http://www.youronlinechoices.com/cz/
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