
 
 

 

1. Dovolujeme si vás informovat, že naše servery využívají pro 
svoji činnost malá množství dat, která posílají vašemu 
koncovému zařízení a která umožňují zejména přizpůsobení 
našich stránek vašim potřebám a zlepšení využití našich 
serverů (tzv. cookies). Cookies používá téměř každá 
internetová stránka na světě, obecně jde o užitečnou službu, 
protože zvyšuje uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené 
internetové stránky (umožní vašemu počítači zapamatovat si 
navštívené stránky a vaše preferované nastavení jednotlivých 
stránek).  

2. Cookies zpracovává zejména provozovatel serveru či příslušné 
webové stránky a provozovatelé reklamních systémů, které jsou 
na stránkách provozovány, a to po dobu nezbytnou k jejich 
využití, maximálně však po dobu 1 roku ode dne vytvoření 
příslušné cookie.  

3. Žádná z našich cookie nesbírá a neobsahuje informace, jež 
mají povahu vašich osobních údajů a neumožňuje tedy jakkoliv 
identifikovat vaši osobu.  

4. Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies.  
V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně 
mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také 
blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. 
Máte tedy kdykoliv možnost jednoduše a bezplatně zakázat 
zpracovávání cookies na našich stránkách, a to prostřednictvím 
nastavení vašeho webového prohlížeče. Pokud bude mít váš 
prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že 
souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich 
serverů a webových stránek.  

5. Níže uvádíme postup, jak vymazat cookies na nejběžněji 
používaných internetových prohlížečích (pro detailnější 
informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče):  

Internet Explorer 8 a vyšší: V nabídce „Nástroje“, klikněte na 
„Odstranit historii prohlížení“, vyberte příslušné soubory a 
klikněte na „Odstranit“.  

Google Chrome: V nabídce „Nástroje“ zvolte „Možnosti“. 
Vyhledejte část „Ochrana osobních údajů“. V části Nastavení 
souborů cookies klikněte na tlačítko „Zobrazit soubory cookies“. 
Tlačítko „Odebrat vše“ vymaže celý seznam souborů cookies, 
kliknutím na „Odebrat“ vymažete Vámi vybraný, konkrétní 
soubor.  

Android Browser: V nabídce „Menu“ klikněte na „Více“, dále 
na „Nastavení“, vyberte „Vymazat veškerá data cookies“ a 
vymažte je kliknutím na „OK“.  

Mozilla Firefox: V nabídce „Nástroje“ zvolte „Možnosti“ (nebo 
„Upravit | Předvolby“ v Linuxu). V sekci „Soukromí“, na panelu 
Cookies zvolte „Zobrazit cookies“. Tlačítko „Odebrat vše“ 
vymaže celý seznam souborů cookies, Vámi zvolené cookie 
odstraníte tlačítkem „Odstranit cookies“.  

Safari: V nabídce zvolte „Preferences“, následně „Security“ a 
poté „Show cookies“. Stisknutím tlačítka „Remove“ odstraníte 
Opera: V nabídce „Nastavení“ zvolte „Vymazat soukromá data“. 
V Podrobných volbách vyberte „Smazat dočasné cookies“ a 
„Smazat veškeré cookies“. Cookies smažete kliknutím na 
„Smazat“.  

Opera Mini: V nabídce „Menu“ klikněte na „Nastavení“. 
Následně klikněte na „Soukromí“ a „Vymazat cookies“.  

6. V souvislosti s reklamními službami využívají naše stránky 
funkce Google Analytics v následujícím rozsahu: remarketing, 
přehledy zobrazení v Reklamní síti Google, integrace se 
službou DoubleClick Campaign Manager a demografické 
přehledy a přehledy zájmů. Uvedený nástroj využívá cookies 
zejména k optimalizaci a zobrazování reklam na základě 
předchozích návštěv stránek (včetně vašeho užití uvedených 
stránek) a k vytváření přehledů souvislostí mezi návštěvami 
stránek a využitím reklam či reklamních služeb a přehledů 
potřebných pro zájmově orientovanou inzerci. Použití tohoto 
nástroje můžete omezit či zabránit v nabídce „nastavení 
reklam“ na adrese https://www.google.com/settings/ads.  

7. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás můžete 
kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, který 
naleznete na adrese  
https://www.t-mobile.cz/web/cz/podpora/kontaktujte-nas. 
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