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Podmínky cookies
Co jsou Cookies?
Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování
jednotlivých uživatelů, když navštívíte naše webové stránky. Cookies jsou pak poslány zpět do původních
webových stránek každé další návštěvě nebo do jiných webových stránek, které rozpoznávají cookies.
Identita uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.
K čemu soubory Cookies používáme
Ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces rezervace s co nejmenšími obtížemi,
při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji, k analýze návštěvnosti, ke zlepšení a
zkvalitnění našich webových stránek.
Jaké soubory cookies používáme:
Nezbytně nutné Cookies
Nezbytně nutné Cookies jsou nutné, abyste se mohli pohybovat po webových stránkách a používat jejich
nástroje. Používáme tyto Cookies k zajištění služeb, které jste si výslovně vyžádali.
Výkonnostní Cookies
Výkonnostní Cookies jsou Cookies, které shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají webové
stránky, například, na které stránky návštěvníci chodí nejvíce. Používáme tyto Cookies k shromažďování
informací anonymně na stránkách, které navštěvujete.
Příklady výkonnosti Cookies, které je možné používat na této stránce
Google Analytics: Web analytics služby poskytované Google, Inc. (“Google”). Tato služba používá Cookies.
Cookies pomáhají analyzovat webové stránky, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Informace
generované přes Cookies o vašem užívání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou předány a uloženy
na Google serverech ve Spojených státech. Google bude tyto informace používat pro účely vyhodnocování
vašeho používání webových stránek, sestavení reportů aktivit na webových stránkách pro nás a poskytování
dalších služeb týkajících se webové aktivity a užívání internetu. Google může také přenášet tyto informace
třetím stranám, kde to požaduje zákon nebo kde tyto třetí strany zpracovávají informace pro Google. Google
nebude spojovat vaše IP adresy s jakýmikoliv jinými daty. Můžete odmítnout používání cookies volbou v
příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, nicméně si uvědomte, že pokud to uděláte, nebudete moci plně
využívat veškeré funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky a povolením cookies,
souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a pro účely, jak je uvedeno výše.

Účelné Cookies

Účelné cookies jsou cookies, které umožňují webové stránce zapamatovat si volby od uživatele (jméno,
adresu, jazyk). Používáme tyto cookies k zapamatování vytvořených voleb ke zlepšení našich uživatelských
zkušeností.
Reklamní Cookies
Reklamní Cookies je technologie, pomocí které je uživateli zobrazována reklama více odpovídající jeho zájmu.
Pomocí těchto Cookies je zaznamenána informace, zda uživatel navštívil danou stránku. Tato technologie je
podporována mnoha internetovými stránkami. My tyto Cookies používáme ke sběru informací o tom, které
stránky jste navštívili a podle toho vám zobrazujeme odpovídající reklamu.
Cookies třetí strany
Můžeme instalovat cookies třetí strany na naše webové stránky. Cookies třetí strany jsou cookies, které jsou
nastaveny na jinou doménu než webové stránky, které jsou navštěvovány uživateli. Jestliže uživatel
navštěvuje webové stránky a jiný subjekt nastaví cookies skrz tuto webovou stránku, tak toto by byla cookies
třetí strany.
Příklady třetí strany cookies, které mohou být používány na těchto webových stránkách.
Google Adwords: shromažďuje statistické informace o uživateli a konverzi.
Google Remarketing: umožňuje reklamu u uživatelů, kteří navštívili stránku.
Cookies námi používané nám umožňují vylepšit naše webové stránky a poskytovat vám více osobní služby.
Jestliže, po dodání osobních informací, požadujete kopii nebo si přejete diskutovat, opravit nebo vymazat je,
prosíme, kontaktujte nás.
Jestliže nechcete přijímat cookies, můžete upravit nastavení vašeho prohlížeče; funkce Nápovědy přímo ve
vašem prohlížeči vysvětluje, jak změníte toto nastavení. Můžete také navštívit www.aboutcookies.org, které
obsahují komplexní informace o tom, jak spravovat soubory cookies v široké škále prohlížečů.
Prosíme berte na vědomí, že díky blokování cookies nemusíte být schopni plně využívat veškeré funkce
těchto webových stránek, zejména používání rezervačního systému k dokončení rezervace.

