O Cookies
Prohlášení o použití cookies
Tyto webové stránky provozované společností LokoTrain s.r.o., IČO: 28903811, se sídlem Školní 353, 56002 Česká Třebová, zapsanou v obchodním
rejstříku pod sp. zn. 35058 (dále jen „provozovatel“), umísťují na Vaše zařízení textové soubory nazývané cookies.
Co jsou cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které umožňují webové stránce zapamatovat si důležité informace, které Vám usnadní další její používání.
Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Provozovatel webových stránek nesbírá a nevyhodnocuje další
informace o komunikaci uživatelů s webovou stránkou jako jsou například IP adresy, doba spojení, geolokaci zařízení návštěvníků, verze a
konfigurace zařízení návštěvníků.
Z hlediska délky uchování lze rozdělit cookies na krátkodobé cookies, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení pouze do zavření Vašeho
internetového prohlížeče, poté se automaticky vymažou a dlouhodobé cookies zůstávají uloženy ve Vašem zařízení po delší dobu, a to v závislosti
na nastavení Vašeho internetového prohlížeče a nastavení konkrétního cookies souboru.
Jaké cookies používáme?
Cookies, které musíme na Vaše zařízení uložit, aby daná stránka mohla fungovat, jsou tzv. technické cookies požadované některými informačními
systémy. Dále využíváme analytické cookies, které používáme pro měření návštěvnosti. Data z cookies analyzujeme v anonymizované podobě.

Kategorie

Název

Služba

Vydavatel cookies Účel

Rozsah zpracovaných údajů

Expirace

30 sekund až
26 měsíců

Základní
–
Analytické

_ga, _gat, _gid

Google
Analytics

Google

Analýza
návštěvnosti

Využíváme demografické a zájmové přehledy, které nám
poskytují anonymizované údaje o věku, pohlaví, lokaci a
zájmech uživatelů. IP adresa je anonymizována.
Shromažďujeme údaje, které slouží k vytváření agregovaných a
anonymizovaných statistik.

Základní
Technické

wpml_browser
_redirect_test

Lokalizace
webu

Webová stránka

Jazyková
verze webu

Volba jazyka – testujeme, jestli jsou cookies zapnuté.

Ukončení
relace
prohlížeče

Základní
Technické

_icl_visitor_lang_js

Lokalizace
webu

Webová stránka

Jazyková
verze webu

Ukládáme uživatelem zvolenou jazykovou mutaci webu a
přesměrování.

24h

Základní
Technické

cookie_notice_accepted

Cookies

Webová stránka

Souhlas
s cookies

Ukládáme kliknutí v liště cookies.

1 měsíc

Jak spravovat cookies
Cookies lze spravovat v panelu Nastavení cookies, který je kdykoli přístupný na webové stránce.
Webové prohlížeče podporují správu cookies, respektive umožňují upravit nastavení ohledně ukládání cookies. Nastavení těchto prohlížečů
umožňuje povolení nebo zakázání ukládání všech cookies, čtení cookies, smazání, přičemž nastavení je vždy individuální pro každý webový

prohlížeč. Pro prohlížení webu bez ukládání informacích můžete také využít funkci anonymního prohlížení, během kterého se na Vaše zařízení
neukládají cookies.
Návody ke změně nastavení k nejvíce používaným internetovým prohlížečům najdete na těchto odkazech:



Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs



Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies



Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies



Opera - https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/



Safari iOS - https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

Google Analytics
Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. Google Analytisc používá soubory cookies, které jsou
ukládány do Vašeho zařízení umožňující analýzu návštěvnosti této webové stránky.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro
poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Na tuto službu se vztahují vlastní zásady ochrany uživatelských
údajů, které jsou k dispozici u příslušného poskytovatele služeb.
Pokud nesouhlasíte a nepřejete si být při návštěvě webových stránek předmětem analýzy, můžete využít níže uvedený odkaz a takové služby
vypnout či se z nich odhlásit.
Pro Google Analytics:
a) Zásady ochrany osobních údajů https://policies.google.com/privacy
b) Odhlášení z analýzy https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde: https://www.lokotrain.eu/kdo-jsme

