COOKIES POLICY
Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky
stáhnou do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Následně při každé další návštěvě této
webové stránky se soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku,
která cookies rozpozná. Cookies jsou užitečné, protože umožňují webovým stránkám rozpoznat
zařízení uživatele.
Cookies mají různé funkce, jako například efektivnější vyhledávání mezi jednotlivými webovými
stránkami, pamatují si také vaše preference a celkově zvyšují uživatelský komfort. Dále mohou zajistit,
aby reklamy, které vidíte online, odpovídaly vašim zájmům a preferencím.
Při využívání cookies dochází ke zpracování osobních údajů uživatelů stránek. Osobní údaje se
zpracovávají na právním základu plnění smlouvy (pokud jsou cookies nezbytné pro fungování a
bezpečnost stránek) a ochrany oprávněného zájmu, zejména za účelem zvýšení pohodlí uživatelů při
procházení stránek, analýzy návštěvnosti a remarketingu. Použití cookies lze kdykoli spravovat ve
vašem webovém prohlížeči, a v některých případech i přímo u poskytovatele konkrétních cookies (např.
Facebook, Google). Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v Zásadách ochrany
osobních údajů dostupných na www.osobniskore.cz.
Další informace o cookies jsou dostupné na www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.
Cookies používané na webových stránkách osobniskore.cz
Používané cookies jsme pro vás rozdělili do čtyř kategorií podle jejich hlavního účelu:
1. nezbytné – zajišťují funkčnost a bezpečnost webových stránek;
2. statistické – pomáhají nám na anonymizovaném základě vytvářet přehled o tom, jak jsou
naše stránky užívány;
3. funkční – umožňují nám testování nových prvků stránek;
4. marketingové – pomáhají nám zobrazit reklamu vám šitou na míru.
Z hlediska toho, jak dlouho je cookie ve vašem zařízení uložena, rozlišujeme:
1. trvalé cookies a
2. relační (session) cookies.
Trvalé cookies zůstávají v zařízení uživatele po dobu, která je stanovená v souboru cookie. Aktivují se
vždy, když uživatel navštíví webovou stránku, která daný soubor cookie vytvořila.
Relační (session) cookies nám umožňují propojovat jednotlivé aktivity uživatele po dobu prohlížení
stránek. V okamžiku otevření okna prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna
prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
U každé kategorie cookies kromě stručného popisu uvádíme přehlednou tabulku informující o názvu
cookie používané na našich stránkách, jejím účelu, době jejího trvání (expirace) a jejím poskytovateli.
Uvádíme také odkaz na podrobnější informace, případně i odkaz na vypnutí používání cookies u
konkrétního poskytovatele.
Nezbytné cookies
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Tyto cookies jsou nutné pro fungování webových stránek a přístup k jejich zabezpečeným sekcím. Bez
těchto cookies stránky nemůžou správně fungovat. Použití cookies tedy není možné vypnout. Spadá
sem i výběr jazyka nebo regionu podle vašich preferencí.

Název cookies

Účel

Doba trvání

Poskytovatel

Podrobnosti o
cookies a
případně
nastavení
odhlášení z
cookies

CAKEPHP

Zajišťuje správné
zobrazení a
rozložení webové
stránky, její
rychlejší načítání
(cache) a
zabezpečení.

Relace

Air Bank a.s.

osobniskore.cz/co
okies

csrfToken

Bezpečnostní
opatření pro
zamezení Cross
Site Request
Forgery

Relace

zscore-cookieconsentdismissed

Informace o užití
cookies

1 rok

PHPSESSID

Zajišťuje správné
zobrazení a
rozložení webové
stránky, její
rychlejší načítání
(cache) a
zabezpečení.

Relace

zscore-accesstoken

Autentifikace pro
přihlášeného
uživatele.

Relace

__cfduid

Zajišťuje,
abychom věděli,
zda máte, nebo
nemáte zájem o
zobrazování
notifikací na
stránkách.

1 rok

OneSignal

onesignal.com/pri
vacy_policy

NID

Umožňuje
pomocí
jedinečného ID
pamatovat si
např. vaše
nastavení jazyka
nebo kolik
výsledků chcete
zobrazovat při

6 měsíců

Google Inc.

google.com
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https://policies.go
ogle.com/technol
ogies/cookies?hl=
cs

vyhledávání
Statistické cookies
Tyto cookies shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách uživatelem. Například
informace o tom, které naše stránky nejčastěji navštěvuje a zda dostává z webové stránky chybové
zprávy. Tyto cookies neshromažďují identifikační údaje o uživateli, všechny informace jsou agregované,
a tedy anonymní.
Název cookies

Účel

Doba trvání

Poskytovatel

Podrobnosti o
cookies a
případně
nastavení
odhlášení z
cookies

_gali

Nástroj Google
Analytics slouží
ke zjišťování
aktivity na
stránkách
Osobního skóre a
zvyšování
spokojenosti
zákazníků.

Relace

Google Inc.

analytics.google.c
om

Nástroj slouží k
měření
návštěvnosti na
webu a k tomu
sloužící
identifikaci
uživatele, a to
pouze na hlavní
stránce Osobního
skóre.

2030 dní

Nástroj slouží ke
shromažďování
statistických
údajů pro
vytváření reportů,
jako heatmap
stránek a jiných
údajů.

1 rok

Nástroj slouží ke
shromažďování
statistických
údajů pro
vytváření reportů
o užívání stránek.

3 dny

_ga
_gid
_dc_gtm_UA61966127-15
Gtest
Gdyn
__gfp_64b

_hjIncludedInSam
ple

ubvs

Funkční cookies
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2 roky

https://policies.go
ogle.com/technol
ogies/cookies?hl=
cs

24 hodin
1 minuta
GEMIUS, S.A.

netmonitor.cz
gasurvey.gemius.
com/recruiting/sta
tic.php?sid=3766
8&lang=cs&page
=optout

900 dní

Hotjar Limited, a
private limited
liability company

hotjar.com

Unbounce
Marketing
Solutions Inc.

unbounce.com

www.hotjar.com/l
egal/compliance/
opt-out

unbounce.com/gd
pr/

Tyto cookies zlepšují váš uživatelský komfort při užití webových stránek a mohou si zapamatovat, jak
vám byly naše webové stránky představeny.
Název cookies

Účel

Doba trvání

Poskytovatel

ab-*

Testování
různých prvků na
webových
stránkách.

1 měsíc

Air Bank a.s.

zonky-abanonymous-userkey

Podrobnosti o
cookies a
případně
nastavení
odhlášení z
cookies
osobniskore.cz/co
okies

1 rok

Marketingové cookies

Název cookies

Účel

Doba trvání

Poskytovatel

Podrobnosti o
cookies a
případně
nastavení
odhlášení z
cookies

IDE

Nástroj
DoubleClick
(Google
Marketing
Platform) slouží k
identifikaci
vracejícího se
uživatelského
zařízení a cílení
reklamy.

13 měsíců

Google Inc.

marketingplatform
.google.com

Nástroj Google
AdSense
používáme pro
zjišťování
efektivnosti
reklamy v
závislosti na
různých
parametrech.

3 měsíce

Nástroj Sklik nám
umožňuje ukázat
uživatelům našich
stránek reklamy v
reklamní síti
tohoto

29 dní

_gcl_au

sid
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adssettings.googl
e.com/authenticat
ed?hl=cs

Google Inc.

google.com/adse
nse
adssettings.googl
e.com/authenticat
ed?hl=cs

Seznam.cz, a.s.

seznam.cz
o.seznam.cz/ochr
anaudaju/personalizo
vana-reklama/

poskytovatele.
_fbp
fr

lang
BizoID
UserMatchHistory

Službu
společnosti
Facebook
používáme pro
zobrazování
relevantní
reklamy v rámci
této sociální sítě
a vyhodnocování
reklamy podle
toho, jak se na
našich stránkách
chováte.

3 měsíce

Službu
používáme pro
sledování
konverzí a
vyhodnocování
marketingových
kampaní v síti
LinkedIn.

Relace

lidc

Meta Platforms,
Inc.

facebook.com/set
tings?tab=ads

15 měsíců

6 měsíců
30 dní

facebook.com

LinkedIn Ireland
Unlimited
Company

cz.linkedin.com
linkedin.com/help/
linkedin/answer/6
2931/manageadvertisingpreferences?lang
=cs

24 hodin

Behaviorální cílení reklamy a ochrana soukromí na internetu
Odvětví internetového průmyslu vypracovalo průvodce behaviorálně cílené reklamy a ochrany
soukromí na internetu, se kterým se můžete seznámit na stránce www.youronlinechoices.eu. Průvodce
obsahuje vysvětlení samoregulačního schématu IAB, a tím umožňuje získat lepší kontrolu nad
zobrazováním reklamy na vašem zařízení.
Nastavení prohlížeče a nastavení cookies
V záložce Help na liště většiny prohlížečů najdete návod, jak zabránit vašemu prohlížeči přijímat nové
cookies, jak dostávat oznámení v případech přijetí nových cookies a jak deaktivovat všechny soubory
cookies. Nastavení cookies můžete provést ve vašem prohlížeči zde:
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Google Chrome

spravovat

Mozilla Firefox

spravovat

Safari

spravovat

Opera

spravovat

Seznam

spravovat

Internet Explorer

spravovat

Microsoft Edge

spravovat

Stejně tak si můžete deaktivovat anebo zcela vymazat obdobná data používaná vaším prohlížečem,
jako doplňkové moduly, například flash cookies, a to tak, že změníte nastavení doplňkového modulu
nebo že navštívíte webovou stránku jejího poskytovatele.
Odhlášení od používání souborů cookies společnosti Google můžete provést na stránce nastavení
reklam nebo na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative.
Protože vám soubory cookies umožňují využívat některé základní funkce webové stránky,
doporučujeme, abyste cookies nechali zapnuté. Pokud například zablokujete nebo odmítnete některé
soubory cookies, nebudete moci využívat naše produkty a služby, které vyžadují vaše přihlášení. Pokud
necháte cookies zapnuté, nezapomeňte se vždy odhlásit, pokud používáte sdílený počítač.
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