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Co jsou soubory „cookies“ a proč je VITALITAS pojišťovna používá?
Pro funkčnost našich webových stránek používáme soubory „cookies“, což jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Soubory cookies používáme k tomu,
aby bylo možné provoz webových stránek optimalizovat a analyzovat návštěvnost za účelem zkvalitnění a zefektivnění našich služeb. Soubory cookies, které používáme, neukládají žádné osobní údaje ve smyslu těchto podmínek, ani jinak neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby, vyjma IP adresy.

Jaké soubory cookie VITALITAS používá
Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Analytické soubory cookie umožňují statistické zaznamenání, měření
návštěvnosti a zabezpečení sítě. To pomáhá zlepšit způsob, jakým funguje web, například tím, že zajistí, že uživatelé najdou snadno, co hledají. Tyto soubory nezaznamenávají
osobní data, ale jsou používána pro shromažďování statistik webové stránky. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/.
Seznam cookies, které jsou využívány na našich webových stránkách a jejich účel, naleznete zde:
Vydavatel/ Název cookie

Typ

Trvanlivost

Google Analytics (utmz, utma)

Analytical, Tracking

Persistent /6 měsíců / session

Jak můžete řídit používání souborů cookies
Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky, ale současně poskytuje ovládací prvky, umožňující jejich blokování nebo odstranění. Pokud si nepřejete
soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete
také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni. Se zakázanými cookies však není možné na webových stránkách
VITALITAS využívat objednávání pojištění on-line, stránky lze jen prohlížet.
Informace o tom, jak nastavení změnit či cookies vymazat u nejběžnějších internetových prohlížečů, naleznete zde:
○ Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
○ Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
○ Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
○ Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
Více informací o tom co jsou cookies, jak fungují, jak je spravovat nebo smazat, naleznete na webové stránce www.allaboutcookies.org.
Používání souborů cookies můžete odmítnout, jak je popsáno výše, nebo změnit příslušné nastavení ve vašem prohlížeči, avšak jestliže tak učiníte pro všechny typy cookies,
nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky.

