
Zásady používání souborů „cookies“ 
 

Co jsou to cookies? 

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které ukládají informace ve vašem 

prohlížeči a tím slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ovšem anonymizovaně. 

Konkrétní uživatel není na základě informací z cookies identifikovatelný. 

Proč jsou cookies důležité? 

- Pro zlepšení a efektivitu všech poskytovaných služeb. 

- Ke správné a řádné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces odeslání 

poptávkového formuláře bez omezení. 

- Při statistikách, kdy sledujeme, které www podstránky nebo funkce používají 

návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku a 

služby vašim požadavkům. 

- Sledujeme jaké reklamy a bannery si návštěvníci www nejčastěji prohlížejí, abychom 

mohli tuto formu propagace optimalizovat -„ušít“ na míru každému a nezobrazovalo 

se to, co vás nezajímá. 

Další obecné informace k souborům cookies naleznete např.: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie 

 

Z hlediska funkčnosti používáme cookies: 

- konverzní, pomáhají vylepšit a analyzovat funkci našich nabídek, stránek, služeb a kanálů 

- trackingové, které společně s konverzemi umožní analyzovat výkon různých prodejních kanálů 

- remarketingové, pro nastavení osobního obsahu propagace / reklam a jejich správnému cílení i 

zobrazení 

- analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelský komfort i efektivitu našeho webu tím, že 

zjistíme, jak je uživatelé používají 

- nezbytné (essential), tyto cookies jsou potřebné k základní funkčnosti našeho webu 

Mnoho cookies může shromažďovat informace, které pak jsou dále využity „třetími stranami“, 

které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například služba, 

kterou si prohlížíte na našem webu, Vám bude nabídnuta / zobrazena jako reklama na 

Facebooku, kdy navíc tyto kampaně mohou být spravovány i externí reklamní agenturou. 

Podle těchto údajů Vás však nelze reálně identifikovat. 

 

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie: 

atel 

Typ Doba 

Google Analytics - statistiky návštěvnosti - kod 
DoubleClick - Google remarketing kod 

Session - pro funkčnost webu 
YouTube - videa na webu 

facebook.com (vrchní tlačítko facebook) 
park-hotel-praha-pruhonice.cz - data k Google Analytics 

www.tripadvisor.cz  - v patičce ten Tripadvisor 
imedia.cz - remarketing kod pro Seznam Sklik 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
http://www.tripadvisor.cz/


trv á 

ní 

Jak odmítnout používání souborů cookie: 

Správa (nastavení / omezení i povolení) souborů cookies lze nastavit pomocí vašeho 

internetového prohlížeče. Prohlížeč je nastaven bezpečně a soubory cookies automaticky 

přijímá. Cookies můžete pomocí webového prohlížeče i odmítnout nebo nastavit užívání jen 

některých souborů cookie. 

Pozn. Pokud odmítnete používání cookies prvních nebo třetích stran, tato stránka 

se nemusí chovat tak, jak byla vyvinuta, v důsledku nedostupnosti cookies. 

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie 

můžete nalézt na následujících webových stránkách: 

Chrome 

Firefox 

Internet Explorer 

Android 


