Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies
1.

Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu
nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě Internetových stránek. Soubory cookies slouží
k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných
zařízeních, z nichž přistupujete na Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit
a zlepšovat nabízené služby.
Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a díky
jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.
Soubory cookies zejména:
• slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb
a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;
• umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda
je novým návštěvníkem;
• napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního
uživatele.
2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové
zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, kterým je
Arcibiskupství pražské, IČ: 00445100 se sídlem Hradčanské náměstí 56/16, 118 00 Praha 1 Hradčany, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(dále jen „Nařízení“).
Na našich Internetových stránkách používáme dva základní druhy souborů cookies:
• Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookies
Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro
řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné;
• Permanentní cookie (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější
a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší
navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka
toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies
umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.
3. Sledování a analýza
Pro optimalizaci marketingové komunikace využívá Správce nástroje Google Analytics. Tyto
nástroje umožňují monitorovat chování na internetu z hlediska času, polohy a používání těchto
Stránek. Informace získané prostřednictvím sledovacích pixelů a/nebo cookies jsou vždy
anonymní a nejsou spojovány s osobními údaji. Veškeré informace, které jsou pro toto
monitorování a analýzy potřeba, jsou ukládány na serverech společnosti Google. O tyto
informace se nedělíme s žádnou třetí stranou, která by je využila ke svým účelům.
Bližší informace o cookies zpracovávaných společností Google jsou dostupné
na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.
4. Povolení a odmítnutí souborů cookies a jiných obdobných technologií
Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit
užívání jen některých. Pokud ale nepovolíte použití souborů cookies, některé funkce a nemusí
fungovat tak, jak by měly.
Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití souborů cookie odmítnout či zakázat,
najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji
používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:
• Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
• Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
• Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/products/securi

5.

Cookies jsou ukládány po následující dobu

Typ
Vydavatel/ Název cookie
Esenciální basketID_oF15Kl1p_cs-CZ
Esenciální ASP.NET_SessionId
Esenciální .ASPXAUTH
Esenciální ageConfirm

Expirace
persistent
session
persistent
persistent
persistent
6 měsíců
persistent
Google Analytics
Analytical
6 měsíců
(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc)
persistent
persistent
session
.

