
Zásady používání cookies

Ochrana soukromí a cookies ve webové aplikaci Fyzion

Úvodní informace

My, společnost Endevel s.r.o., jsme vlastníkem a provozovatelem webové aplikace

Fyzion (dostupné na www.fyzion.cz). Společnost Endevel s.r.o. je na základě zákona

č. 121/2000 Sb. oprávněna vykonávat veškerá majetková práva spojená s touto

webovou aplikací.

Záleží nám na tom, aby se vám s našimi aplikacemi pracovalo dobře. Proto pro jejich

provoz používáme mimo jiné i tzv. cookies a nástroje třetích stran, které nám s tím

pomáhají.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé soubory, které se ukládají ve vašem webovém prohlížeči. Můžete

si je představit jako paměť, do které se na určitou dobu uloží vaše preference nebo

úkony, které jste na webových stránkách provedli (např. zadané přihlašovací údaje

nebo rozpracované sjednání smlouvy), takže tyto údaje nemusíte zadávat

opakovaně. Cookies pro svou činnost využívá naprostá většina webových stránek.

Další informace o cookies naleznete na AboutCookies.org.

Jaké cookies používáme?

Na našich webových stránkách používáme tyto tři druhy cookies:

https://www.aboutcookies.org/


Základní – jsou nezbytné pro základní fungování webových stránek.

Analytické – pomáhají nám pochopit, jak využíváte naše webové stránky. Díky tomu

můžeme pracovat na jejich vylepšení, abyste se vždy nejrychleji dostali k tomu, co

potřebujete.

Nástroje a cookies třetích stran

Na našich webových stránkách využíváme nástroje třetích stran, které mohou ke své

správné funkcionalitě vytvářet a ukládat cookies. Používáme zejména nástroje

Google Analytics.

Jak upravit využívání cookies, jejich smazání a
preference?

Většina webových prohlížečů ukládá všechny cookies automaticky. Vy si ale můžete

ukládání cookies omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Podrobnější informace prosím hledejte v nápovědě vašeho webového prohlížeče.

Cookies, které jsou již uložené ve vašem počítači, můžete kdykoliv odstranit.

Blokace některých cookies však může ovlivnit váš komfort při procházení našich

webových stránek a aplikací Fyzion, případně znemožní některé jejich funkce. Své

rozhodnutí ohledně nastavení cookies samozřejmě můžete kdykoliv změnit.

Seznam všech cookies používaných na našich
webových stránkách



Označení Nástroj Funkce Povaha Doba
platnosti

Autor

GTM Google Tag
manager

Tento soubor cookies
používá Google Tag
Manager, pro načtení
analytických nástrojů do
stránky. Konec klíče této
cookies je unikátní a
zárověň se jedná o
identifikátor propojeného
účtu Google Analytics

Analytické 1 minuta Google

GA Google
Analytics

Tento soubor cookies se
používá používá k
rozlišení jedinečných
uživatelů přiřazením
náhodně
vygenerovaného čísla
jako identifikátoru
klienta. Je zahrnuta do
každé žádosti o
stránku na webu a
používá se k výpočtu
údajů o návštěvnících,
relacích a kampaních
pro analytické
přehledy stránek.

Analytické 2 roky Google

GID Google
Analytics

Analytické 2 roky Google


