
Informace o používání cookies  
„Cookies Policy“ 

 
Tyto webové stránky jsou provozovány společností GECO, a.s., se sídlem Pod Čimickým 
hájem 190/11, Praha 8, 181 00, IČ: 63080737, zapsanou v OR vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 3329.  
 
V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 
v platném znění, Vás tímto informujeme, že tyto naše stránky využívají pro svoji činnost tzv. 
cookies. 

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě 
těchto stránek stáhnou do Vašeho mobilu, počítače nebo jiného zařízení. Při každé další 
návštěvě těchto webových stránek se potom soubory cookies zasílají zpět na původní 
webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná. Zjednodušeně řečeno – 
pomocí cookies si webová stránka ukládá informace o Vaší návštěvě webových stránek. 

Tyto webové stránky používají pouze základní cookies, které jsou nezbytné pro jejich řádný 
provoz a zajištění jejich základní funkčnosti. Bez těchto základních cookies se neobjedeme. 
Základní cookies můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu. 

 
Základními cookies jsou zejména: 
 
Provozní cookies  
Cookies, které musíme na Vaše zařízení uložit, aby tyto naše webové stránky mohly 
fungovat. Jedná se především o cookies identifikující serverovou session ID. 
 
 
Autentizační cookies 
Na některých stránkách používáme cookies pro udržení informace o přihlášeném uživateli. 
Tyto autentizační cookies ale neobsahují žádná uživatelská data, jsou použita pouze po 
dobu přihlášení. Bez těchto cookies by přihlášení uživatele stránky nebylo možné.  
 
Se soubory cookies můžete provádět následující akce: 
 
Odstranění cookies z Vašeho zařízení 
Všechny cookies, které jsou již na Vašem zařízení uloženy, můžete najednou vymazat tak, 
že odstraníte historii vyhledávání ve Vašem prohlížeči. Odstraní se tak všechny cookies ze 
všech stránek, které jste navštívili. 
Mějte však na paměti, že tak můžete rovněž přijít o některé uložené informace 
(např. uložená přihlašovací hesla, nastavení některých stránek atp.). 
 
Správa souborů cookies z konkrétních stránek 
Chcete-li provádět podrobnější kontrolu souborů cookies z konkrétních stránek, použijte k 
tomu nastavení ochrany soukromí a souborů cookies ve Vašem prohlížeči. 
 
Blokování cookies 
Moderní prohlížeče lze nastavit tak, aby zabránily používání jakýchkoli souborů cookies 
na Vašem zařízení. Je však možné, že pak budete muset na některých stránkách manuálně 
upravovat některé preference pokaždé, když ji navštívíte. Některé služby a funkce pak navíc 
nemusí fungovat vůbec (např. přihlašování do profilů). 
  
 
 


