
Souhlas s použitím cookies
Co jsou cookies

Cookie je malý datový soubor umístěný ve vašem prohlížeči v zařízení, na kterém si web
prohlížíte. Jeho úkolem je pomoci lepšímu fungování webu. Stránky si pamatují vaše prohlížení
a pamatují si vaše preference. Díky tomu je pro vás užívání stránek jednodušší a šetří vám čas.

Kde cookies používáme

Na webech skupiny Duhovka, které jsou provozovány na doménách:
www.duhovkaskolka.cz
www.duhovkaskola.cz
www.duhovkagymnazium.cz
www.duhovkainstitut.cz
www.duhovkagroup.cz
www.duhovka-prace.cz

Jaká používáme cookies

1. Technická cookies
Tato cookies jsou nezbytná pro správné fungování těchto webových stránek. Jedná se o cookie
PHPSESSID zajišťující správnou funkčnost formuláře a přiřazení informací na našem serveru k
údajům uživatele. Platnost této cookie je 22 hodin.

2. Analytická cookies
Analytická cookies schraňují anonymní data o uživatelském chování uvnitř webu. Pomáhají nám
vylepšovat jak obsah, tak funčknost webu. Dávají nám například informaci o tom, ze kterých
podstran webu návštěvníci nejvíce odcházejí, z jakých zařízení a v jakých jazykových
nastaveních si webové stránky prohlížejí a mnoho dalších statických a zcela anonymních údajů,
které nám prozradí, kde je web potřeba vylepšit.

Jako analytický nástroj využíváme Google Analytics. O tom, jaká cookies konkrétně tento
nástroj uchovává, se více dozvíte na webu Google Analytics Cookie Usage.

3. Marketingová cookies
Marketingová cookies neumí rozesílat marketingová sdělení návštěvníkům webů, pouze podle
uživatelských preferencí zobrazují reklamy. Naše webové stránky nevyužívají žádná
marketingová cookies. Využíváme službu Google Adwords a online reklamu na Facebooku.
Tyto weby uchovávají cookies pro lepší zacílení reklam na prohlížeči Google a na Facebooku.
Více se o využívání cookies těmito weby dozvíte na Google Privacy and Terms a Informace o
nastavení souborů Cookies na Facebook.

http://www.duhovkaskolka.cz
http://www.duhovkaskola.cz
http://www.duhovkagymnazium.cz
http://www.duhovkainstitut.cz
http://www.duhovkagroup.cz
http://www.duhovka-prace.cz
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://policies.google.com/technologies/cookies
https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142
https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142


Souhlas s používáním cookies
Tím, že naše webové stránky používáte, berete na vědomí a akceptujete používání souborů
cookies.

Správa souborů cookies
Správu souborů cookies umožňuje každý prohlížeč, je tedy možné si užívání cookies nastavit
podle vlastních preferencí. Můžete cookies blokovat nebo smazat, ale může se stát, že některé
části webů nebudou fungovat správně. Každý prohlížeč má ve svém nastavení návod, jak
zakázat či vymazat cookies.


