
Soubory cookies používané na našich stránkách 
Soubory cookies umožňují správné a úplné používání těchto stránek 

 

Typ cookie Zdroj Účel Doba 
platnosti 

Způsob blokování 

Technologie cookies, které používají stránky Dolident.cz (cookies první strany) 

Cookies 
používané 
pro zlepšení 
webových 
stránek 

Dolident.cz Tyto soubory cookies 
pomáhají zlepšovat 
výkon a použitelnost 
našich webových 
stránek.  

Soubory 
cookies 
vytvořené 
pro tento 
účel se z 
Vašeho 
počítače 
automaticky 
odstraní po 
zavření 
prohlížeče. 
 

V nastavení svého 
prohlížeče můžete 
změnit pravidla pro 
přijímání nebo 
zakázání těchto 
cookies. Vzhledem 
k tomu, že 
nastavení se mění 
u každého 
prohlížeče jiným 
způsobem, 
doporučujeme 
využít menu 
Nápověda Vašeho 
prohlížeče, kde se 
dozvíte více. 

Technologie cookies/sledování, které používají jiné společnosti (cookies třetích 
stran) 

Cookies a 
technologie 
zajišťující 
funkčnost 
webových 
stránek 

Facebook Tyto cookies se 
používají k zajištění 
funkcí přehrávání 
videa a obsahu z 
Facebooku. 

Cookies, 
které pro 
tento účel 
používá 
Facebook, 
se z Vašeho 
počítače 
automaticky 
odstraní po 
zavření 
prohlížeče. 

V nastavení svého 
prohlížeče můžete 
změnit pravidla pro 
přijímání nebo 
zakázání těchto 
cookies. Vzhledem 
k tomu, že 
nastavení se mění 
u každého 
prohlížeče jiným 
způsobem, 
doporučujeme 
využít menu 
Nápověda Vašeho 
prohlížeče, kde se 
dozvíte více. 

Analytické 
cookies a 
technologie 

Google 
Analytics 

Tyto cookies se 
používají ke 
shromažďování 
informací o způsobu, 
jakým návštěvníci 
naše webové stránky 

Některé z 
cookies, 
které pro 
tento účel 
používáme, 
se z Vašeho 

Sledování 
prostřednictvím 
Google Analytics 
můžete vypnout 
zde: 
http://tools.google.c

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB


používají. Tyto 
informace používáme 
k sestavování reportů 
a pomáhají nám 
webové stránky 
zlepšit. Cookies 
shromažďují 
informace anonymně, 
včetně počtu 
návštěvníků 
webových stránek, 
informací o tom, 
odkud návštěvníci na 
naše webové stránky 
přišli a které stránky 
navštívili. 

počítače 
automaticky 
odstraní po 
zavření 
prohlížeče. 
Jiné mohou 
přetrvávat 
po dobu až 
24 měsíců 
od Vaší 
poslední 
návštěvy 
našich 
webových 
stránek. 

om/dlpage/gaoptou
t?hl=en-GB. 

Analytické 
cookies a 
technologie 

Hotjar Tyto cookies se 
používají ke 
shromažďování 
informací o způsobu, 
jakým návštěvníci 
naše webové stránky 
používají. Tyto 
informace používáme 
k sestavování reportů 
a pomáhají nám 
webové stránky 
zlepšit. Cookies 
shromažďují 
informace anonymně, 
a zaznamenávají 
chování uživatele na 
stránkách pro 
budoucí analýzu a 
zlepšování. 

Některé z 
cookies, 
které pro 
tento účel 
používáme, 
se z Vašeho 
počítače 
automaticky 
odstraní po 
zavření 
prohlížeče. 
Jiné mohou 
přetrvávat 
po dobu až 
24 měsíců 
od Vaší 
poslední 
návštěvy 
našich 
webových 
stránek. 

V nastavení svého 
prohlížeče můžete 
změnit pravidla pro 
přijímání nebo 
zakázání těchto 
cookies. Vzhledem 
k tomu, že 
nastavení se mění 
u každého 
prohlížeče jiným 
způsobem, 
doporučujeme 
využít menu 
Nápověda Vašeho 
prohlížeče, kde se 
dozvíte více. 

 
Pozn.: Pokud odmítnete používání cookies prvních nebo třetích stran, tento web může mít v              
důsledku nedostupnosti cookies omezenou funkčnost. 
 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

