
 

PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S COOKIES 

 

Tento list domovských stránek (https://inno-comp.hu) obsahuje informace pro zacházení se 

soubory cookies. Informujeme Vás, že naše domovské stránky neukládají ani neshromažďují 

osobní údaje.  

Když navštívíte naše domovské stránky, nebo nás kontaktujete, přečtěte si prosím také naše 

informace o správě údajů (link). 

 

Co to jsou ty cookies?  

 

Když navštívíte nějaké domovské stránky většina z nich používá k lepšímu poskytování služeb 

cokkies; praktické technologie, které shromažďují a používají informace pro usnadnění 

používání domovských stránek. Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě 

domovských stránek zapíšou na pevný disk Vašeho počítače. Cookies během návštěvy posílají 

údaje naší společnosti. 

 

K čemu jsou cookies?  

 

Soubory cookies používáme proto, abychom se dozvěděli, zda jste již dříve navštívil/a naše 

domovské stránky nebo jste nový návštěvník, navíc přispěje ke zlepšení on-line zážitku během 

prohlížení domovských stránek. 

 

Souhlas k používání cokkies na domovských stránkách  

 

Když navštívíte naše domovské stránky, tak na obrazovce vyskočí okénko s informacemi, že na 

pevný disk Vašeho počítače budou umístěny soubory cookies. 

Krátce zobrazená zpráva Vás informuje o našich pravidlech o zacházení se soubory cookies. 

Tím, že kliknete na tlačítko „Rozumím“ přijmete cookies uvedené v pravidlech. 

Pokud nechcete, abychom na Vašem počítači umístili soubory cookies, rychle opusťte naše 

domovské stránky. 

  

Typy námi užívaných souborů cookies a způsob jejich využití 

 

Naše společnost používá čtyři typy cookies, ale tyto nejsou vhodné k vytvoření profilu, pouze 

zlepšují uživatelský zážitek. 

 

Alternativní způsob kontroly, blokování a mazání cookies  

 

Pokud vůbec nechcete dostávat soubory cookies (včetně těch, které jsou pro Vás potřebné k 

dosažení domovských stránek), můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby cookies byly 

zablokovány. Pokud námi používané soubory cookies zablokujete, může to ovlivnit uživatelský 

komfort při prohlížení domovských stránek. Možná nebudete moci navštívit některé části 

našich domovských stránek. 
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Pokud používáte vícero zařízení k dosažení domovských stránek (např. počítač, chytrý telefon, 

tablet apod.), musíte se přesvědčit, zda jsou na každém z nich všechny prohlížeče nastaveny 

správně podle Vašich cookies preferencí. 


