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OZNÁMENÍ O SOUBORECH COOKIES PHOTOTOURS.CZ 
 

 

Daniel Řeřicha, IČ: 886 98 441, Vinohrady 508/11, 41741 Krupka - podnikatel je zapsán v 
Živnostenském rejstříku a Tomáš  Morkes, IČ: 75573041, Svat. Čecha 1, 41501 Teplice - podnikatel je 
zapsán v Živnostenském rejstříku (dále jen „Phototours.cz“), jako provozovatelé webových stránek 
www.phototours.cz (dále také „webové stránky“ nebo „web“), tímto vydávají pro uživatele 
webových stránek (dále také „uživatelé“) toto oznámení o souborech cookies, které jsou používány 
na webových stránkách.  

POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK 
 

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem 

optimalizace marketingových aktivit používá Phototours.cz na těchto webových stránkách cookies 

soubory. 
 

Cookies soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v 

počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Usnadňují používání internetu tím, že ukládají 

informace o prohlížení. 
 

Díky souborům cookies může uživatel na webech zůstat přihlášený, weby si zapamatují jeho 

předvolby a budou mu moci poskytovat obsah relevantní pro místo, kde se nachází. 
 

Existují dva typy souborů cookies: 

 Soubory cookies první strany jsou vytvářeny navštíveným webem. Web je uveden na adresním 

řádku. 

 Soubory cookies třetích stran jsou vytvářeny ostatními weby. Tyto weby na navštívené stránce 

vlastní nějaký obsah, např. reklamy nebo obrázky. 

Cookies soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. 

Více informací o souborech cookies můžete nalézt na následujících odkazech: aboutcookies.org a 
www.youronlinechoices.eu nebo google.com  

Pokud si uživatel nepřeje, aby web na jeho počítači ukládal soubory cookies, může je zablokovat. Ale 

při zablokování souborů cookies se některé stránky nemusí zobrazovat správně nebo web odešle 

zprávu, že k jeho zobrazení je nutno mít povolené soubory cookies.  

V případě, že uživatel webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookies souborů, může 

zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Na následujících odkazech získáte 

bližší informace o tom, jak spravovat nastavení cookies či deaktivovat cookies v nejčastěji 

používaných webových prohlížečích: 
 

 Google Chrome: [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en] 

http://www.phototours.cz/
http://www.aboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
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 Firefox: [https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences] 

 Internet Explorer: [http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies] 

 Safari: [http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471] 

 Opera: [http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html] 

 Starší verze Internet Exploreru: [https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/260971] 

 Microsoft Edge: [http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/getstarted-get-to-know-

microsoft-edge] 

 Mobilní Android: [https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=cs] 

 Mobilní iOS: [https://support.apple.com/cs-cz/HT201265] 
 

Návod na vypnutí a odstranění cookies v ostatních prohlížečích naleznete v nápovědě příslušného 

prohlížeče, příp. se obraťte na tvůrce prohlížeče. 
 

Google Analytics 

K analýze webových stránek www.phototours.cz pomocí cookies souborů používá Phototours.cz 

službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). 

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky 

vytvořené prostřednictvím shromážděných cookies souborů jsou přeneseny na server Google v USA a 

tam podrobeny příslušné analýze.  

Google nebude přenesená data, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů 

je k nahlédnutí zde. 

 

Sběru cookies souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník 

webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše. 

Více o ochraně soukromí Google Analytics: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy  
 

Pokud chcete zamezit, abychom ve Vašem případě mohli používat službu Google Analytics, využijte 

prosím možnosti opt-out. Nastavení preferencí pro cílení reklamy a remarketing najdete v Google ad 

settings. 
 

Vzhledem k tomu, že údaje shromažďované prostřednictvím souborů cookies mohou být v určitých 

případech považovány za Vaše osobní údaje, seznamte se, prosím, též s naším OZNÁMENÍM O 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PHOTOTOURS.CZ (GDPR) na našich webových stránkách, které 

naleznete na adrese www.phototours.cz. 

 

V Teplicích dne 28. června 2018 

 

Phototours.cz                                                                                           

www.phototours.cz 

e-mail: phototours@seznam.cz 

        Pořadatelé workshopu nebo kurzu: 

            Daniel Řeřicha  a  Tomáš Morkes 
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