
Cookies 
Provozovatelem webových stránek na doméně receptyprimanapadu.cz je společnost JAGA 
MEDIA, s.r.o. se sídlem Praha - Hostivař, Pražská 1279/18, PSČ 102 00, IČO: 27076695. Na 
našich webových stránkách používáme cookies na zlepšení funkcionality. Prohlížením našich 
stránek vyjadřujete souhlas s používáním cookies v souladu s nastavením prohlížeče. Pokud 
navštívíte naše webové stránky a zároveň máte v prohlížeči povolené přijímání cookies, 
považujeme to za souhlas s jejich používáním a akceptování našich podmínek používání. 

Co jsou to cookies? 

Cookie je malý textový soubor, který je zapsaný do vašeho počítače nebo mobilního zařízení 
při návštěvě webové stránky. Webovým stránkám umožňuje zapamatovat si informace o vaší 
návštěvě, například nabídne vám obsah, který preferujete, zajistí nezobrazování vámi už 
viděné reklamy, ve formulářích urychlí vyplňování údajů, které jste vyplňovali při 
předchozích návštěvách a podobně. 

Právní základ zpracování 

Pokud při zaznamenávání dokážeme identifikovat osobu návštěvníka webového prostředí, 
bude se jednat o zpracování osobních údajů podle našich Podmínek pro zpracování 
osobních údajů. Pro takovéto zpracování musíme disponovat právním základem. Jedním z 
právních základů může být souhlas, vás jako dotčené osoby, a druhým, hlavně při sledování 
aktivit a jejich vyhodnocování, bude oprávněný zájem provozovatele, tedy nás, nabídnout 
vám co nejlepší nastavení služeb nebo podpory při vašich aktivitách ve smluvním vztahu s 
naší společností. 

Typy cookies 

Cookies prvních stran 

Tyto cookies vytváří a využívá provozovatel stránky, kterou jste navštívili. 

Cookies třetích stran 

Tyto cookies jsou vytvářeny společnostmi, jejichž služby provozovatel stránek využívá. 
Některé naše stránky mohou obsahovat obsah z jiných webových stránek než Youtube, 
Facebook a podobně, které mohou vytvářet vlastní cookies ukládané vaším prohlížečem.  
Cookies třetích stran vytvářejí a využívají poskytovatelé služeb jako Google Analytics, 
Facebook, Youtube a Vimeo. Tyto služby jsou integrované do našich stránek, protože je 
považujeme za užitečné a plně bezpečné. 

 Pravidla používání cookies společností Google, Inc. 

 Pravidla používání cookies společností Facebook, Inc. 

 Pravidla používání cookies společností Youtube, LLC 

 Pravidla používání cookies společností Vimeo, LLC 

https://www.receptyprimanapadu.cz/osobni-udaje/
https://www.receptyprimanapadu.cz/osobni-udaje/
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://policies.google.com/privacy?hl=sk
https://vimeo.com/cookie_policy


Session cookies 

Jsou uložené vaším prohlížečem pouze do doby, než opustíte webovou stránku. Po zavření 
prohlížeče jsou vymazány z vašeho počítače nebo mobilního zařízení. 

Trvalé cookies 

Zůstávají uložené ve vašem zařízení i po zavření prohlížeče. Takovéto cookies nám pomáhají 
si pamatovat vaše preference při vaší další návštěvě. 

Nezbytně nutné cookies 

Slouží nám na bezpečné a optimální zobrazení webových stránek. Tyto cookies o vás 
neshromažďují žádné informace, které by se daly použít při marketingu, ani si nepamatují, 
kde jste se na internetu pohybovali. 

Provozní cookie 

Tyto cookies slouží na analýzu chování návštěvníka na webové stránce a následně na 
zlepšování její funkčnosti a vzhledu. 

Funkční cookies 

Slouží nám na pamatování si vašich nastavení, s cílem zajištění maximálního komfortu při 
vaší návštěvě. 

Reklamní cookies 

Reklamní soubory cookies slouží na zobrazování cílené reklamy na základě vašeho chování. 
Tyto soubory cookies neidentifikují konkrétní osobu, pouze preference anonymního 
počítače. Díky nim se vám například nebude zbytečně často zobrazovat reklama z oblasti, o 
kterou nemáte zájem. 

Jak můžete nastavení cookies změnit? 

Většina internetových prohlížečů umožňuje vymazat cookies z vašeho zařízení, zablokovat 
všechny cookies (nebo jen cookie třetí strany), nebo varovat vás před tím, jak je cookie 
uložený na vašem zařízení. Postup nastavení blokování souborů cookie závisí na prohlížeči, 
který používáte. Pokyny získáte pomocí „pomocníka“ nebo příslušné nabídky ve webovém 
prohlížeči, který používáte. Budeme respektovat, pokud si přednastavené nastavení cookies 
změníte. Vypnutí některých cookies však může mít dopad na funkčnost našich webových 
stránek. 

Internet Explorer 

Safari 

Opera 

Mozilla Firefox 

Google Chrome 

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://www.apple.com/
http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html
http://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en


Jak dlouho budeme uchovávat údaje z prohlížení 

Údaje z prohlížení uchované podle nastavení cookies nejsou uchovávané v našich systémech. 
Na účel vaší ochrany můžete kdykoli podat podnět na Dozorujíc orgán ČR, kterým je Úřad 
pro ochranu osobních údajů ČR prostřednictvím www.uoou.cz. 

Jak nás můžete kontaktovat? 

Pro případné připomínky a otázky k ochraně osobních údajů můžete použít následující 
kontakty: 

Email: gdpr@jagamedia.cz 

Adresa: Jaga Media s.r.o., Pražská 18, 102 00 Praha – Hostivař 10 

 

mailto:gdpr@jagamedia.cz
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