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) a
Hotjar (https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information). Níže
jsou uvedeny jednotlivé soubory cookies, které prostřednictvím tohoto nástroje využíváme.
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.

Více informací o cookies a funkcí třetích stran

3.1.

Google Tag Manager

V rámci Google Tag Manager využíváme následující soubory cookies (v závorce uvedena doba jejich
uložení):
●

_ga2 (2 roky) – slouží k rozlišení uživatelů

●

_gid24 (24 hodin) – slouží k rozlišení uživatelů

●

_dc_gtm_<property-id> (1 minuta) - slouží k zajištění správného fungování analytického
nástroje

●

AMP_TOKEN (30 dní) - slouží k zajištění správného fungování analytického nástroje

●

_gac_<property-id> (90 dní) - slouží k zajištění správného fungování analytického nástroje
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https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage.
3.2. Hotjar
V rámci Hotjar využíváme následující soubory cookies (v závorce uvedena doba jejich uložení):
•

_hjClosedSurveyInvites (1 rok)

•

_hjDonePolls (1 rok)

•

_hjMinimizedPolls (1 rok)

•

_hjShownFeedbackMessage (1 rok)

•

_hjSessionTooLarge (po dobu otevření okna)

•

_hjid (1 rok)

•

_hjRecordingLastActivity (po dobu otevření okna)

•

_hjTLDTest (po dobu otevření okna)

•

_hjUserAttributesHash (po dobu otevření okna)

•

_hjCachedUserAttributes (po dobu otevření okna)

•

_hjLocalStorageTest (pod 100 ms)

•

_hjIncludedInPageviewSample (30 minut)

•

_hjIncludedInPo dobu otevření oknaSample (30 minut)

•

_hjAbsolutePo dobu otevření oknaInProgress (30 minut)

•

_hjFirstSeen (po dobu otevření okna)

•

_hjViewportId (po dobu otevření okna)

•

_hjRecordingEnabled (po dobu otevření okna)

Konkrétní účely těchto souborů cookies naleznete na webové adrese https://help.hotjar.com/hc/enus/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information.
3.3. 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
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●

Android

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