cookies
webové stránky a zpravodajské portály
Soubory cookies slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání
Vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam,
ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb,
k ochraně Vašich dat nebo k ukládání nastavení reklam. Cookies nezabírají
na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik
kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů
nebo k Vaší identifikaci jako konkrétní osoby.
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Studio STA a cookies
webové stránky a zpravodajské portály
Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. (dále jen „Studio STA“) v souladu
s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto
informujeme, že naše webové stránky a zpravodajské portály využívají pro svoji činnost
„cookies“. Jedná se o krátký textový soubor, který navštívená webová stránka či zpravodajský
portál odešle do prohlížeče.
Umožňuje webovým stránkám a zpravodajským portálům zaznamenat informace o Vaší návštěvě,
například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva webových stránek a zpravodajských
portálů může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení
webových stránek a zpravodajských portálů bylo mnohem složitější.
Soubory cookies slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání Vašich nastavení
bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků
na stránce, k usnadnění registrace nových služeb, k ochraně Vašich dat nebo k ukládání nastavení
reklam. Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla
několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoliv citlivých osobních údajů nebo k Vaší
identifikaci jako konkrétní osoby.
Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím
použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno,
budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich
webových stránek a zpravodajských portálů.
K čemu Studio STA využívá cookies?
Cookies pomáhají při registraci a přihlášení čtenáře na webových stránkách a zpravodajských
portálech Studia STA (v případě, že je tato funkce aktivní a přístupná). Pokud je čtenář používá,
mohou si zapamatovat jeho přihlašovací údaje, prostředí (např. prohlížeč) a funkce,
aby je nemusel pokaždé zadávat, či dále zajišťují bezpečnost po přihlášení. U registrovaného
čtenáře ukládá do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení.
Při registraci (v případě, že je tato funkce aktivní a přístupná) zaznamenává Studio STA osobní
údaje čtenáře a postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ev. § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších
předpisů a dalšími právními předpisy.
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Cookies rovněž pomáhají Studiu STA bojovat proti aktivitám, které by porušovaly pravidla na
webových stránkách a zpravodajských portálech např. ovlivnění hlasování v soutěžích a podobně.
Pomocí cookies je na webových stránkách a zpravodajských portálech Studia STA upravována
a správně cílena reklama podle chování čtenářů. Informace neobsahují žádné osobní údaje,
jako je například jméno nebo telefonní číslo. Data se rozpoznávají jen díky cookies, z nichž lze
poznat, že se na stránky vrací tentýž čtenář z různých prohlížečů.
U cookies se nezachovává celá jejich historie pohybu po internetu, ale pouze jejich přiřazení do
kategorií, které jsou vhodné pro segmentaci. Údaje vyplývající z chování uživatelů mohou využívat
na svých stránkách společnosti Google a Seznam. Studio STA pro mediální prezentaci a propagaci
používá reklamní portály Google AdSense a Seznam - Sklik. Pokud nechcete tyto cookies ukládat,
je možné jejich používání zablokovat pomocí nápovědy ve Vašem prohlížeči.
Studio STA také zajímá, které naše webové stránky a zpravodajské portály čtenáři prohlížejí
a opakovaně navštěvují, a proto shromažďuje statistiky o návštěvnosti, aby mohlo webové stránky
a zpravodajské portály rozvíjet a dále vylepšovat podle preferencí čtenářů daných webových
stránek a zpravodajských portálů.
Používáme k tomu měření návštěvnosti pomocí Google Analytics. Tato měření zaznamenávají,
které stránky čtenář navštívil, odkud se na stránku dostal, kam z ní odešel, které pro prohlížení
používá zařízení, operační systém či prohlížeč, či jaký má preferenční jazyk. Tyto statistiky jsou
zcela anonymní. Studio STA tak nemá informaci, který konkrétní uživatel webové stránky
a zpravodajské portály navštívil. Studio STA nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji
a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.
Výše uvedené informace vysvětlují, jak soubory cookies Studio STA používá a jaké máte další
možnosti s jejich naložením. Pokud budete webové stránky a zpravodajské portály i nadále
používat, vyjádříte tím svůj souhlas s těmito uvedenými zásadami týkajícími se souborů cookies.
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete na nás obracet na e-mail reditelstvi@studio-sta.cz.
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