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ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE 

Informace o souborech cookie 

Všechny webové stránky organizace Základní školy a Mateřské školy Medlov využívají 

soubory cookie. Používáním této webové stránky a potvrzením souhlasu s těmito zásadami 

dáváte organizaci  Základní škola a Mateřská škola Medlov svolení používat soubory 

cookie v souladu s podmínkami těchto zásad. 

Soubory cookie jsou soubory, které webové servery odesílají do webových prohlížečů, a které 

jsou poté v prohlížečích uloženy. 

Informace jsou následně odeslány zpět na server vždy, když si prohlížeč ze serveru vyžádá 

některou stránku. Webový server může touto cestou rozpoznat konkrétní webové prohlížeče a 

sledovat je.  

Existují dvě základní dělení souborů cookie: s platností po dobu relace a trvalé: 

Soubory cookie platné po dobu relace se z počítače odstraní ihned po zavření prohlížeče. 

Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy v počítači až do jejich odstranění nebo do ukončení 

jejich platnosti. 

Soubory cookie -   Základní škola a Mateřská škola Medlov  

Využíváme  na této webové stránce soubory cookie z následujících důvodů, jde o tato 

rozšířená nastavení souboru cookies:  

Bezpodmínečně potřebné cookies 

Tyto soubory cookie jsou potřebné k tomu, abyste mohli používat základní funkce, jako je 

zabezpečení, ověření totožnosti a správa sítě. Nelze je proto deaktivovat. 

určení začátku a konce relace, 

zapamatování hodnot vlastních proměnných na úrovni návštěvníka.  

Společnost Google ponechá tyto informace uložené po dobu od 30 minut po 2 roky, a to v 

závislosti na typu souboru cookie. Zásady ochrany osobních údajů pro společnost Google 

naleznete na adrese http://www.google.com/privacypolicy.html 

 

Zamítnutí souborů cookie 

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina 

prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie 

lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých 

http://www.google.com/privacypolicy.html
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souborů cookie. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory 

cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:  

Postup nastavení pro nejpoužívanější prohlížeče: 

Google Chrome: Nastavení > Rozšířená nastavení > Nastavení obsahu> Soubory cookie. 

Internet Explorer: Nástroje > Možnosti Internetu > karta Osobní údaje > Nastavení. 

Microsoft Edge: Nastavení > Ochrana osobních údajů > Soubory cookie. 

Mozila Firefox: Nastavení > Možnosti > Soukromí a zabezpečení> Ochrana proti sledování. 

 

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách 

http://www.youronlinechoices.com/cz/ 

Změny v těchto Zásadách používání soborů cookie 

Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení měnit, upravovat, přidávat, nebo odebírat části 

těchto Zásad používání souborů cookie. Veškeré takovéto změny budou oznámeny v souladu 

s platnými právními předpisy. 

Více informaci ke zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách zpracování osobních 

údajů na webu organizace.  
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