ZÁSADY POUŽITÍ COOKIES
Při návštěvě a používání webových stránek www.divokehusy.cz („Webové stránky“)
se ve Vašem zařízení aktivují cookies nebo jiné technologie, jako jsou pixely (dále
společně „cookies“). Cookies jsou obsahově malé soubory, které slouží k ukládání
a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních,
z nichž přistupujete na Webové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit
a zlepšovat nabízené služby.
Používání cookies umožní Nadaci Divoké husy, IČ: 65996640, se sídlem Šlikova 403/16,
169 00 Praha 6 Břevnov („Nadace“) nabídnout Vám takový obsah a služby, které
nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace
o Vaší návštěvě Webových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva
snazší a rychlejší.
JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME?
Nadace používá na Webových stránkách funkční, základní analytické a marketingové
cookies.
FUNKČNÍ COOKIES
Při návštěvě a používání Webových stránek pouze pro informační účely, tj. pokud
se nezaregistrujete nebo Nadaci neudělíte souhlas, shromažďujeme pouze osobní
údaje, které Váš prohlížeč předává na náš server, což je nezbytné, abychom Vám mohli
zobrazit Webové stránky a zaručit Vám stabilitu a bezpečnost jejich užívání.
ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ COOKIES
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat
a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky.
Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že
umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace,
které by dokázaly identifikovat Vaši osobu.
Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich
Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského
komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako
uživatele.
MARKETINGOVÉ COOKIES
Používají se ke sledování preferencí uživatele Webových stránek za účelem cílení
reklamy, tj. zobrazení marketingových a reklamních sdělení (i na stránkách třetích stran)
v souladu s těmito preferencemi.
Marketingové soubory cookies využívají nástrojů externích společností. Tyto
marketingové cookies budou použity pouze na základě Vašeho souhlasu.
Na našich Webových stránkách využíváme následující marketingové nástroje:
 Reklamní funkce Google Analytics nad rámec základních analytických funkcí
(bližší informace ZDE);
JAK MŮŽETE NASTAVIT COOKIES?
Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo
si nastavit užívání jen některých (v závislosti na typu prohlížeče). Pokud nám ale
nepovolíte použití základních (funkčních) cookies, některé funkce Webových stránek
nemusí fungovat tak, jak by měly.
Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat,
najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies
v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících odkazech:
 Chrome






Firefox
Internet Explorer
Opera
Microsoft Edge

PROPOJENÍ NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Tlačítka sociálních sítí jsou na našich Webových stránkách umístěna, zejména
pro možnost interakce se sociálními sítěmi, abychom Webové stránky učinili zajímavější
pro Vás jako uživatele a usnadnili tak např. sdílení informací o naší Nadaci s Vašimi
přáteli. Spojení s příslušnou sociální sítí nastane, pouze pokud aktivně kliknete na
příslušné tlačítko. V tomto případě Váš webový prohlížeč zahájí připojení k serverům
příslušné sociální sítě a daná sociální síť může získat informace o takovém sdílení či
lajkování v souladu s jejich zásadami/pravidly zpracování osobních údajů.
_______________________________________
Vyžití cookies můžeme v závislosti na dostupných technologiích a za účelem zlepšování
uživatelského komfortu a informovanosti měnit, proto si v případě zájmu toto poučení
čas od času opět pročtěte.
Pro další informace o zpracování osobních údajů navštivte naše Prohlášení o
zpracování osobních údajů.

