
 

 

Použití	souborů	cookies	a	
INFORMACE O POUŽITÍ SOUBORŮ 
COOKIES A ANALÝZE WEBOVÝCH 
STRÁNEK FRATERNITY.CZ  

Společnost DigiLabs RS s.r.o. připravila pro své klienty (včetně potenciálních klientů) 
a pro návštěvníky webových stránek www.fraternity.cz, které provozuje, informace o 
zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na adrese 
https://www.fraternity.cz/informacni-memorandum.pdf 
V případě, že používáte webové stránky www.fraternity.cz, dochází ke zpracování 
Vašich osobních údajů ve formě souborů cookies. Ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „zákon“), dochází 
použitím webových stránek www.fraternity.cz k udělení Vašeho souhlasu se 
zpracováním souborů cookies.  
Ve smyslu ustanovení § 87 odst. 2 zákona platí, že subjekt osobních údajů může udělit 
souhlas také pomocí elektronických prostředků. Souhlas tedy udělujete 
prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče, čímž v souladu se zákonem 
umožníte nebo naopak odmítnete takový souhlas poskytnout správci. 
 
CO JSOU SOUBORY COOKIES?	
Soubory cookies jsou malé datové soubory, které jsou odesílány z navštívené webové 
stránky (v tomto případě www.fraternity.cz) rovnou do Vašeho webového prohlížeče. 
Webový prohlížeč je následně uloží ve Vašem zařízení. Soubory cookies mimo jiné 
slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů webových stránek.  
Soubory cookies obsahují osobní údaje v maximálním možném rozsahu (některé 
cookies však neobsahují žádné osobní údaje, některé cookies pak pouze část z dále 
uvedených): IP adresa, MAC adresa, doba pobytu na webové stránce, chování 
návštěvníka na webové stránce, vyhodnocení reklam, informace odkud uživatel na 
webovou stránku přišel a co bylo předmětem jeho hledání před příchodem na 
webovou stránku.  
Soubory cookies nám dále umožňují zapamatovat si Vaše aktivity a preference na 
webových stránkách po určitou dobu, čímž dochází k přizpůsobení Vašemu chování 
na webové stránce.  
 
K ČEMU SOUBORY COOKIES POUŽÍVÁME A JAK DLOUHO JE 
UCHOVÁVÁME?	
Soubory cookies nám pomáhají zefektivnit Vaše prohlížení našich webových stránek, 
dále je rozvíjet a případně zobrazovat relevantní reklamní sdělení. Soubory cookies 
zejména slouží k:  
 
 
 
 



 

 

 
 

• Zajištění správné funkčnosti webových stránek www.fraternity.cz 

• Zajištění správného zobrazení vzhledu webových stránek www.fraternity.cz 

s ohledem na preference a zvolené zařízení uživatelů 

• Analýze návštěvnosti, chování, preferencí a zájmů uživatelů 

• Případně také nabízení reklamy uživatelům u našich partnerů 
Webová stránka www.fraternity.cz využívá níže uvedené typy souborů cookies 
z hlediska doby zpracování (časové kritérium): 

• Permanentní cookies - soubory cookies, které uchováváme nejdéle po dobu 

12 měsíců, a slouží zejména k identifikaci návratu zařízení identifikovaného 

MAC adresou na naši webovou stránku.  

• Relační cookies - soubory cookies, které náleží pouze jedné relaci – od chvíle 

kdy vstoupíte na webovou stránku www.fraternity.cz až do doby, kdy uzavřete 

Váš webový prohlížeč 
Webová stránka www.fraternity.cz používá níže uvedené typy souborů cookies 
z hlediska funkčnosti (funkční kritérium): 

• Nutné soubory cookies – soubory cookies, které jsou nezbytné pro fungování 

webových stránek www.fraternity.cz 

• Marketingové soubory cookies – slouží pro účely přizpůsobení nabízené 

reklamy zájmům uživatele, zobrazování nabídek inzerentů, hodnocení 

efektivity reklamy, hlášení kroků uživatele na webové stránce, kliknutí na 

reklamu partnera či inzerenta, případně také propojení se sociálními sítěmi 

• Statistické soubory cookies – soubory cookies, které umožňují zjistit 

informace o tom, odkud uživatel prochází, jaké vyhledávací zařízení využil, jak 

dlouho se na webové stránce zdržel a jak webové stránky používal 

UDĚLENÍ A ODVOLÁNÍ SOUHLASU PŘES WEBOVÝ PROHLÍŽEČ 

Používáním webových stránek www.fraternity.cz v kombinaci s nastavením Vašeho 
webového prohlížeče souhlasíte s používáním souborů cookies. Souhlas s 
používáním souborů cookies je dobrovolný. V případě, že se zpracováním souborů 
cookies nesouhlasíte, můžete zabránit jejich zpracování změnou nastavení Vašeho 
prohlížeče, jak je uvedeno níže. Uvádíme nejčastější typy webových prohlížečů, 
v případě potřeby se neváhejte obrátit na kontaktní údaje správce, které naleznete na 
www.fraternity.cz. 



 

 

 
 
 
Google Chrome 
Deaktivace souborů cookies: 
 

1. Klikněte v pravém horním rohu na … a zvolte "Nastavení". 

2. Zvolte oddíl "Rozšířená nastavení" a „Ochrana soukromí a zabezpečení“ 

3. Zvolte „Nastavení webu“ a „Soubory cookies a data webových stránek“.  

4. Volbu „Povolit webům ukládat a číst data souborů cookies“ změňte nastavení 

na „Nepovoleno“ a potvrďte. 
 
Odstranění souborů cookies: 
 

1. Klikněte v pravém horním rohu na … a zvolte "Nastavení". 

2. Zvolte oddíl "Rozšířená nastavení" a „Ochrana soukromí a zabezpečení“ 

3. Zvolte „Vymazat údaje o prohlížení“.  

4. Potvrďte. 
 
Internet Explorer 
Deaktivace souborů cookies: 
 

1. Klikněte v pravém horním rohu na …a zvolte "Nastavení"  

2. Klikněte na "Možnosti Internetu". 

3. Na záložce „osobní údaje“ zvolte „Upřesnit“. 

4. Nastavte „blokovat“ soubory cookies a potvrďte. 
 
Odstranění souborů cookies: 
 

1. Klikněte v pravém horním rohu na … a zvolte "Nastavení"  

2. Klikněte na "Možnosti Internetu".  

3. V historii procházení klikněte na „Odstranit“ a potvrďte. 
 
 

 
 
 

Ve Zlíně dne 1.10.2020 


