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      Zásady používání souborů cookies 

 
Webové stránky společnosti GMV Martini CZ, s.r.o., které odkazují na tyto Zásady používání souborů cookies (dále jen „webová stránka“), spravuje společnost 
GMV Martini CZ, s.r.o. Tato pravidla souborů cookies („Zásady používání souborů cookies“) je třeba chápat ve spojení s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. 
Více informací o tom, co děláme (a co neděláme) s vašimi osobními údaji a o důležitosti, s jakou zvažujeme ochranu vašeho soukromí, naleznete v našich 
Zásadách ochrany osobních údajů. Připravili jsme pro Vás následující zásady týkající se cookies, které popisují typy cookies a další technologie používané na našich 
stránkách a na naší platformě a popisují důvody a podmínky používání cookies. Vezměte prosím na vědomí, že naše stránky ani naše služby nemůžeme nabídnout 
bez zaslání některých našich cookies a / nebo podobných technologií do vašeho zařízení. Když používáte naše stránky a naše služby, opravňujete nás používat GMV 
cookies. Některým souborům cookies se však můžete vyhnout konfigurací nastavení vašeho prohlížeče nebo odmítnutím cookies přímo od třetích stran, jak je 
podrobně popsáno níže. 
Pokud tyto Zásady používání souborů cookies obsahují termín, který začíná velkým písmenem, význam tohoto výrazu je definován v Zásadách ochrany osobních údajů 
nebo kdekoli jinde v těchto Zásadách používání souborů cookies. Zásady souborů cookies obsahují následující části: 
 
1. Co jsou to soubory cookies? 
2. Soubory cookies první strany a soubory cookies třetích stran 
3. Jednorázové cookies a trvalé cookies 
4. Cookies na webových stránkách GMV Martini CZ, s.r.o. 
5. Transparentnost souborů cookies 
 

1. Co jsou soubory cookies? 
 
Cookies jsou malé textové soubory, které se nacházejí v adresáři vašeho prohlížeče. Když se chystáte otevřít webovou stránku, soubor cookie, který je odeslán na 
zařízení, přes které přistupujete na webovou stránku, odešle prohlížeči informace. Cookies jsou velmi běžné a používají se na mnoha webových stránkách. Děje se to 
proto, že cookies umožňují správci webu realizovat užitečné věci. Například soubor cookie umožňuje správci webu zjistit, zda počítač (a pravděpodobně jeho uživatel) 
navštívil webové stránky již dříve. Obecně platí, že účelem cookies je zlepšit fungování webových stránek a zkušenosti uživatelů s jejich používáním, i když cookies 
mohou také posílat reklamní zprávy (jak je uvedeno níže). Další informace o tom, co jsou soubory cookies a jak fungují, naleznete například na webu WikipediE nebo 
na webu společnosti Google v části „Ochrana soukromí a smluvní podmínky“. 
 

2. Soubory cookies první strany a soubory cookies třetích stran 
 
Soubory cookies GMV do vašeho zařízení můžeme posílat přes naše webové stránky. Cookies, které posíláme se nazývají cookies první strany. Soubory cookies první 
strany jsou soubory cookies, které patří k webu, který je vytvořil. Používání těchto cookies nám umožňuje efektivnější fungování webových stránek a sledování vzorce 
chování návštěvníků těchto stránek. Umožňujeme rovněž třetím stranám zasílat cookies do vašeho zařízení. Rozdíl mezi souborem cookies první strany a souborem 
cookies třetí strany se týká kontroly prováděné subjektem odesílajícím soubor cookie. I když umožníme třetím stranám přístup na stránky za účelem zasílání cookies 
na zařízení uživatele, nemáme žádnou kontrolu nad informacemi poskytnutými soubory cookies a nemáme k těmto údajům přístup. Tyto informace kontroluje zcela 
třetí strana, jak je popsáno v zásadách na ochranu soukromí. 
 
 

3. Jednorázové cookies a trvalé cookies 
 
Naše stránky mohou na vaše zařízení posílat jednorázové soubory cookies a trvalé soubory cookies. Zatímco rozdíl mezi souborem cookies první strany a souborem 
cookies třetí strany se týká subjektu, který řídí počáteční odeslání souboru cookies na vaše zařízení, rozdíl mezi jednorázovým souborem cookies a trvalým souborem 
cookies se týká odlišného časového rámce, po který cookies působí. Jednorázové cookies jsou soubory cookies, které obvykle trvají, dokud nezavřete internetový 
prohlížeč. Po dokončení operace prohlížeče vyprší platnost souboru cookie. Trvalé cookies, jak název napovídá, jsou konstantní cookies a pokračují v práci po zavření 
prohlížeče. To umožňuje rychlejší a snadnější přístup k našim stránkám. Například trvalý soubor cookie, který naše stránka načte z vašeho zařízení, je jazyk, který je 
zvolen k prohlížení. Po odeslání souboru cookies to v budoucnu umožňuje automatické přesměrování na stránku s již zvoleným jazykem. 
 

4. Cookies a další technologie na webových stránkách GMV 
 
Naše stránky vám mohou posílat soubory cookies a podobné technologie různými způsoby a pro různé účely. Obecně se jedná o: 
• zjednodušení používání našich stránek a našich služeb; 
• monitorování, analýzu a zlepšení fungování a efektivity našich stránek a našich služeb; 
 
Naším záměrem je být transparentní, pokud jde o podmínky a účel našeho používání cookies a dalších technologií. Proto jsme v této sekci uvedli soubory cookie, 
které jsou relevantní pro používání našich stránek a našich služeb. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs


 

 

 
 
 
 
 
 

4.1. Soubory cookies webových stránek 
 
Soubory cookies webu jsou soubory cookies odeslané servery společnosti GMV, které umožňují používání těchto stránek. Tyto soubory jsou obvykle uloženy 
ve vašem prohlížeči a po skončení prohlížení neskončí. Soubory cookies sledování uživatelů jsou soubory cookies první strany, které sledují ID uživatelů a nastavení při 
návštěvě a používání stránek. 
Tyto cookies považujeme za užitečné pro provoz našich stránek, přičemž je můžeme posílat do vašeho zařízení, abychom zlepšili vaše používání našich stránek a 
našich služeb. 
 

4.2. Google Analytics 
 
Používáme službu Google Analytics, což je služba webové analýzy, kterou poskytuje společnost Google a která do vašeho zařízení odesílá soubory cookie. Informace 
generované souborem cookies o vašem používání stránek (včetně vaší IP adresy, která označuje váš identifikátor na internetu) jsou předávány společnosti Google a 
ukládány společností Google na servery ve Spojených státech. Společnost Google používá tyto informace k vyhodnocení vašeho používání stránek, k vypracování 
zpráv o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním 
internetu. Společnost Google může tyto informace rovněž předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo třetí strana, která tyto informace zpracovává 
jménem společnosti Google. Společnost Google nespojuje vaši IP adresu s jinými údaji, které Google vlastní. Další informace o službě Google Analytics naleznete v 
oddílu Cookies and Analytics a v Zásadách ochrany osobních údajů služby Google Analytics. 
 
Název Cookies Doba trvání 
_utmc prohlížení 
_utmv 0 minut 
_utmb 30 minut 
_utma Dva roky 
_utmz Šest měsíců 
 
 

5. Transparentnost používání cookies 
 
Chceme, aby používání cookies a dalších podobných technologií bylo co nejtransparentnější. Jak je uvedeno výše, nemůžeme vám nabídnout stránku a naše služby 
bez cookies. Pokud si nepřejete dostávat do zařízení soubory cookies třetích stran, mnoho z nich nabízí možnost vyloučit jejich příjem. Upozorňujeme však, že toto 
vyloučení prostřednictvím třetích stran nepodléhá naší kontrole. Poskytli jsme vám odkaz, kde můžete najít informace potřebné k vyloučení přijetí cookies 
odeslaných třetími stranami. Některé prohlížeče navíc umožňují zvolit způsob, jakým chcete reagovat na požadavky třetích stran, pokud jde o odesílání do vašeho 
zařízení. Chcete-li omezit příjem souborů cookies prostřednictvím prohlížeče, navštivte následující stránky a zjistěte, jak zabránit tomu, aby vaše zařízení přijímalo 
soubory cookies (v závislosti na používaném prohlížeči): Firefox; Internet Explorer; Google Chrome a Safari. Vyhrazujeme si právo na změnu těchto zásad pro soubory 
Cookie, v jejich celku nebo zčásti, dle našeho uvážení. Všechny jejich změny vstoupí v platnost ihned po zveřejnění aktualizovaných zásad na webových stránkách. 
Používání těchto stránek nebo služeb po úpravě těchto zásad Cookies znamená přijetí těchto změn. Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto Zásad používání 
souborů cookies, které jsou čas od času pozměněny, zcela nebo zčásti, musíte přestat používat naše webové stránky.  
 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/cs/intl/cs/policies/privacy/google_privacy_policy_cs.pdf

