
 

INFORMACE O COOKIES 

1. COOKIES 

Webové stránky www.vitkovice.cz využívají soubory cookies. Cookies jsou malé datové soubory, 
které je někdy nezbytné umístit na Vaše zařízení pro správnou funkci stránek. Cookies jsou tedy malé 
textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, 
kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si na určitou dobu zapamatují preference a úkony, které 
jste na nich provedli (např. velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak 
nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.  

2. PROČ COOKIES POUŽÍVÁME? 

Cookies využíváme k tomu, abychom zlepšili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak lidé 
používají naše stránky. Slouží zejména pro zajištění komfortní funkce našeho webu.  

3. JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME? 

Název Expirace 
Kdo má přístup k informacím  

(naše nebo třetí strana) 
Popis 

JSESSIONID sezení jedná se o cookie z našich stránek 

Udržuje anonymní uživatelskou 
relaci ze strany serveru a 
pomáhá s identifikací uživatelů 
při požadavcích na serverech. 
Jedná se o technické cookies. 

LFR_SESSION_STATE_289176 sezení jedná se o cookie z našich stránek 
Interní cookie, která si řídí 
vnitřní stavy. Jedná se o 
technické cookies. 

COOKIE_SUPPORT rok 2067 jedná se o cookie z našich stránek 
Informuje o podpoře cookies 
uživatele. Jedná se o technické 
cookies. 

GUEST_LANGUAGE_ID rok 2067 jedná se o cookie z našich stránek 

Informuje o jazykové preferenci 
uživatele a ukládá nastavený 
jazyk. Jedná se o technické 
cookies. 

USER_UUID sezení jedná se o cookie z našich stránek Jedná se o technické cookies. 

COMPANY_ID  sezení jedná se o cookie z našich stránek 

Je nutné pro funkce webové 
stránky. Nepoužívá se pro 
sledování nebo identifikaci 
uživatele. Jedná se o technické 
cookies. 

ID sezení jedná se o cookie z našich stránek 

Identifikuje přihlášené 
uživatele. Toto cookie se 
nepoužívá pro sledování. Jedná 
se o technické cookies. 

http://www.vitkovice.cz/


 
Používáme cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics pro analýzu návštěvnosti. Jsou to 
především tyto cookies: _utma, _utmb, _utmc, _utmt _utmz, _ga.  Bližší informace o užití Google 
Analytics jsou k dispozici zde: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Detailnější informace o cookies a jejich využití jsou k dispozici zde: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie 

4. VYMAZÁNÍ A BLOKOVÁNÍ COOKIES  

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. Musíte být však obezřetní, nechť nevymažete data, která potřebujete. 

Prohlížeče umožňují cookies také zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita stránek 
omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách 
poskytovatele konkrétního prohlížeče: 

Chrome: 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs 

Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Android: 

https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=cs&co=GENIE.Platform=Android 

Firefox: 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-
cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US 

5. VÝKON PRÁV V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM COOKIES 

Ohledně výkonu Vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies nás můžete kontaktovat na 
emailové adrese: gdpr@vitkovice.cz nebo na adrese VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00 
Ostrava.  

Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u 
Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a 
budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit. 
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