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Dům klidného stáří Glossus s. r. o., Radim 89, 538 54 Luže, IČO: 27466159 
Telefon: 469 671 057, 777 036 416, E-mail: info@dumstari.cz,  www.dumstari.cz 

__________________________________________________________________________ 
 

PROHLÁŠENÍ O POUŽITÍ COOKIES 

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané 

cookies. 

Co jsou cookies? 

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše 

úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. 

Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze 

použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. 

Naše webové stránky:  

 Když navštívíte naše webové stánky, můžeme automaticky shromažďovat určité 

informace pomocí technologií, jako jsou soubory cookies, nástroje pro analýzu 

internetového prohlížeče a protokoly serveru. V řadě případů jsou informace 

shromažďované pomocí souborů cookies a dalších nástrojů používány 

neidentifikovatelným způsobem bez jakéhokoli odkazu na osobní údaje. 

 Jak již bylo uvedeno, jsou cookies malé textové soubory, které webová stránka při 

návštěvě ukládá prostřednictvím prohlížeče na pevný disk počítače nebo jiného 

zařízení. Soubory cookies můžeme používat k zefektivnění používání webových 

stránek a rovněž k přizpůsobení preferencí procházení a zlepšení funkce našich 

webových stránek. Existují dva druhy souborů cookies: soubory cookies relace, které 

jsou z vašeho zařízení odstraněny po opuštění webové stránky, a trvalé soubory 

cookies, které zůstávají ve vašem zařízení po delší dobu, nebo dokud je ručně 

neodstraníte. 

 V souborech protokolů z našich serverů mohou být shromažďovány informace o tom, 

jakým způsobem uživatelé používají webové stránky (údaje o použití). Mezi tyto 

údaje patří mimo jiné název domény uživatele, jazyk, typ prohlížeče a operační 

systém, poskytovatel internetových služeb, adresa IP (internetový protokol), lokalita 

nebo odkaz, ze kterého uživatel přišel na webovou stránku, web, který jste navštívili 

před příchodem na naši webovou stránku, a webová stránka, kterou navštívíte po 

opuštění našeho webu, a rovněž čas strávený na našem webu. Nastavení svého 

internetového prohlížeče můžete změnit tak, aby přijaté soubory cookies zablokoval 

nebo na jejich přijetí upozornil či je smazal. Případně můžete našimi webovými 

stránkami procházet pomocí anonymního profilu prohlížeče. Pokud nesouhlasíte s 

použitím souborů cookies nebo podobných technologií, které ukládají informace do 

vašeho zařízení, musíte odpovídajícím způsobem změnit nastavení svého prohlížeče. 
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Upozorňujeme, že některé funkce našich webových stránek nemusejí pracovat 

správně, pokud zakážete příjem souborů cookies nebo tyto technologie.  

 Na našich webových stránkách můžeme poskytovat odkazy na weby třetích stran 

(„propojené stránky“). Propojené stránky nejsme povinni hodnotit, kontrolovat ani 

zkoumat. Každá propojená stránka může mít vlastní podmínky použití a prohlášení o 

ochraně osobních údajů. Uživatelé se při používání propojených stránek musí s těmito 

podmínkami seznámit a dodržovat je. Neneseme odpovědnost za zásady a postupy 

jakýchkoli propojených stránek a případných dalších odkazů, které se na těchto 

stránkách nacházejí. Tyto odkazy nepředstavují naše schválení propojených webů 

nebo jakékoli společnosti či služby. Doporučujeme uživatelům, aby se seznámili s 

podmínkami a odpovídajícími dokumenty těchto propojených webů dříve, než je 

začnou používat. 

Souhlas s ukládáním cookies 

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. 

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies 

můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o 

nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách: 

 Internet Explorer: windows.microsoft.com 

 Google Chrome: support.google.com 

 Mozilla Firefox: support.mozilla.org 

 Opera: help.opera.com 

 Safari: support.apple.com 

Kontakt na správce webu 

Máte-li k uvedeným informacím dotaz, obraťte se na správce těchto webových stránek: 

p. Jan Kočí 

e-mail: jankoci91@email.cz 

telefon: 608 971 423 
 

 

 

Používáním našich stránek vyjadřujete plný souhlas s použitím souborů cookies. 

 

 

 

 

V Radimi dne 25. 5. 2018 

 

 

                                                                                                   Šárka Paulusová 

                                                                                                    provozní ředitelka  
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