ZPRACOVÁNÍ COOKIES NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
Co jsou cookies
Webové stránky Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i., na kterých se právě nacházíte, ke svému fungování
používají soubory cookies. Obecně jde o malé textové soubory, které ukládá váš internetový
prohlížeč do počítače. Tam mu pak pomáhají například rozpoznat, které stránky jste již navštívili,
nebo ukládají vaši rozdělanou práci. Cookies jsou nutné pro správné fungování většiny webových
stránek a umožňují jim identifikovat váš počítač při znovuspuštění prohlížeče. Také usnadňují
nastavení stránek a pomáhají s přihlášením k vašemu účtu. Prohlížení webu je pro vás díky nim
komfortnější a rychlejší.
V souladu s účinnými právními předpisy, zejména pak v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů, známé jako "GDPR“) některé soubory cookies jsou vzhledem ke svému
charakteru považovány za osobní údaje.
Podle účinných právních předpisů mohou webové stránky ukládat cookies na vaše zařízení bez
vašeho souhlasu jen v případě, pokud jsou nezbytně nutné pro jejich provoz. Jde o takzvané
technické soubory cookies. Pro všechny ostatní typy souborů je potřeba získat váš souhlas. Jejich
používání je možné až od okamžiku udělení vašeho souhlasu. Do té doby je webové stránky nesmějí
vytvářet, ani ukládat na váš počítač.
Jednotlivé typy souborů cookies mohou být na vašem počítači uloženy různě dlouhou dobu. Některé
se smažou po ukončení prohlížecího okna, jiné po zavření internetového prohlížeče. Další zůstávají
v počítači i déle, po dobu až 25 měsíců. Nebo do té doby, než je sami smažete.

Typy cookies
Webové stránky mohou využívat tři různé typy souborů cookies:


Technické cookies se využívají pro přenos dat a elektronickou komunikaci v síti. A to pouze
v rozsahu nezbytném pro fungování webových stránek. Nejsou používané pro žádné další
účely a k jejich použití není vyžadován souhlas uživatele.



Statistické / analytické cookies (například Google Analytics) jsou anonymizované a slouží
výhradně ke statistickým účelům pro správce webu. Webové stránky je díky nim možné dělat
přístupnější a uživatelsky pohodlnější. K používání těchto cookies je nutný souhlas uživatele.



Marketingové / preferenční cookies schraňují data za účelem přizpůsobení reklamy
specifickým zájmům uživatele. Tento typ cookies může používat další služby třetích stran,
které se webu využívají (například personalizovaná reklama na sociálních sítích typu
Facebook nebo Youtube). K používání marketingových cookies je nutný souhlas uživatele.

Webová prezentace Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. využívá pouze minimální počet cookies a to
výhradně technického typu. Tyto cookies slouží k uchování dat o používané jazykové mutaci
webových stránek a také pro přihlášení uživatele do privátních částí webu. Z toho důvodu není
souhlas uživatele se zpracováním cookies explicitně vyžadován.

