
 
Zásady použití souborů cookies 

1. Soubory cookies jsou dočasné textové soubory, které jsou z webové sítě uloženy do 

složky souborů cookies uživatelova prohlížeče, jakožto relační cookies do doby 

opuštění webové stránky www.festada.cz, nebo déle pokud se jedná o trvalé cookies 

uložené na pevném disku. 

 

2. Soubory cookies jsou užívány pouze pro potřeby poskytovatele, když nejsou předávány 

žádným třetím osobám. Soubory cookies jsou na základě předchozího chování 

uživatele na webových stránkách www.festada.cz, poskytovatelem využívány 

k zapamatování počítače, měření výkonu, a individualizování poskytovaných služeb. 

Informace uložená v souboru cookie může mít vztah k chování uživatele nebo 

obsahovat jedinečné identifikační číslo soužící k zapamatování si uživatele a jeho 

aktivit pro další návštěvy. 

 

3. Soubory cookies jsou užívány pro analytické účely, tedy k analýze uživatelských aktivit 

s cílem sledování souhrnných vzorců chování a poté vylepšení funkce aplikace 

FESTADA a zlepšení uživatelské zkušenosti.  

 

4. Webová stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, 

Inc. Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky 

spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na 

serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely 

vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její 

provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a 

užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, 

bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto 

informace pro Google.  

 

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované 

společností Google, a to: 

 

 přehledy zobrazení v reklamní síti Google, 

 remarketing (zobrazení reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých 

produktů), 

 rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických 

dat). 

 

5. Soubory cookies jsou užívány ke shromažďování informací o uživateli zejm. o jazykové 

preferenci, o typu prohlížeče či poloze tak, aby byly uloženy uživatelovi preference 

při jeho další návštěvě.  

 

6. Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, 

můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho 

prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána. 

 

http://www.festada.cz/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 
7. Soubory cookies poskytovateli umožňují zlepšovat výkon a spolehlivost aplikace, a 

rovněž slouží k omezení kybernetických útoků. 

 

8. Soubory cookies jsou užívány pro účely měření a zisk údajů o návštěvnosti a aktivitě 

v aplikace a na webových stránkách. Do zařízení uživatele může být uložen cookie 

soubor, který uloží uživatelem udělený souhlas s používáním souborů cookies. 

 

9. Uživatel bere na vědomí, že pokud ve svém zařízení zakáže používání cookies pro 

webové stránky a aplikaci FESTADA, nebude poskytovatel schopen uživateli řádně 

poskytovat své služby. 

 

10. V případě jakýchkoli dotazů je uživatel oprávněn kontaktovat poskytovatele 

prostřednictvím emailové adresy info@festada.cz 

 

Tento dokument je platný a účinný od 21. 8. 2021, když může být poskytovatelem 

aktualizován. Aktuální znění informací stran zpracování osobních údajů je vždy přístupné na 

www.festada.cz. 

 

V Bedihošti dne 21. 8. 2021 

 

 

 

 

mailto:info@festada.cz
http://www.festada.cz/

