
 

 

 
 

Zásady používání cookies na 
www.oneindustry.cz 
 
Naše internetové stránky používají soubory cookies. Cookie je malý textový 
soubor, který vznikne navštívením každé stránky a který si Váš webový 
prohlížeč při prohlížení webových stránek ukládá na pevný disk vašeho 
koncového zařízení. Soubory cookies dokáží odlišit (nikoliv identifikovat) 
jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah dle preferencí každého 
uživatele a zjednodušit a zrychlit tak práci s našimi internetovými stránkami. 
Používání cookies nám umožní nabídnout Vám obsah a služby, které jsou 
přizpůsobené Vašim potřebám. Cookies umožňují zaznamenat informace 
o Vaší návštěvě webových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše 
další návštěva snazší a rychlejší. 

Jaké cookies používáme? 
Na našem webu používáme funkční, základní analytické a marketingové 
cookies. 

 

Technická a funkční cookies 
Technická a funkční cookies se používají, abychom mohli zobrazit webové 
stránky a zaručit Vám jejich bezpečné a stabilní užívání. Slouží k 
zapamatování vašich preferencí na našich internetových stránkách 
(například jazyk, velikost zobrazení na vašem zařízení apod.). 

Analytické cookies 

Analytické cookies nám umožňují získat data o výkonu našich stránek. 
Rozeznat a spočítat počet návštěvníků a shromažďovat informace o tom, 
jak jsou naše internetové stránky používány. Tyto cookies slouží k tomu, 
abychom lépe rozuměli fungování našich internetových stránek a mohli je 
dále optimalizovat. Tyto cookies neshromažďují informace, které by 
dokázaly identifikovat Vaši osobu. Analytická cookies jsou na našem webu 
shromažďována prostřednictvím společnosti Google, která tato data  
anonymizuje. 



 

 

Marketingové cookies 

Cookies pro marketing a reklamu zaznamenávají Vaši návštěvu na našich 
internetových stránkách za účelem sledování vašich preferencí a následné 
cílené reklamy, která je přizpůsobena těmto preferencím. To znamená 
zobrazení marketingových a reklamních sdělení (i na stránkách třetích stran) 
v souladu s těmito preferencemi. 

Marketingové soubory cookies využívají nástrojů externích společností. Na 
našem webu používáme marketingové nástroje těchto externích firem: 

• Reklamní funkce Google Analytics nad rámec základních analytických 
funkcí. Které umožňují zobrazovat reklamu v síti Google a jeho 
partnerů. Více informací zde: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 

• Marketingové nástroje společnosti Seznam.cz, a.s., které umožňují 
zobrazovat reklamu na Seznam.cz a u jeho partnerů.  

Nastavení a používání cookies 
 
Cookies můžete blokovat, omezit nebo odstranit prostřednictvím svého 
internetového prohlížeče (v závislosti na typu prohlížeče) nebo pomocí 
softwaru třetí osoby. To však může negativně ovlivnit funkčnost některých 
částí dané webové stránky. Pokud nám ale nepovolíte použití základních 
(funkčních) cookies, některé funkce webových stránek nemusí optimálně 
fungovat. 

Pokud chcete vymazat cookies uložené ve vašem zařízení a zkonfigurovat 
svůj webový prohlížeč, aby cookies odmítal, můžete tak učinit obvykle v 
menu „Možnosti“, „Nástroje“ nebo „Preference“ prohlížeče, který používáte k 
přístupu na naše stránky. Podrobnější informace o správě souborů cookies 
u nejběžnějších internetových prohlížečů naleznete v nápovědě Vašeho 
prohlížeče. 

Více informací o druzích cookies a o jejich správě či odstraňování najdete 
na: www.allaboutcookies.org. 
Povolení cookies v nastavení internetového prohlížeče se považuje za 
souhlas se zpracováním anonymních soukromých údajů. 

Souhlas s ukládáním souborů cookies můžete kdykoliv odvolat 
prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.  


