
Podmínky použití cookies 
Pro provoz a zkvalitnění internetových stránek https://www.rkjuris.cz používá provozovatel tzv. 
cookies. Tyto malé soubory se ukládají do vašeho zařízení prostřednictvím prohlížeče při 
otevření internetové adresy a umožňují lépe přizpůsobit internetové stránky. 

Pokud budete nadále procházet naše webové stránky beze změny nastavení souborů cookie 
(viz níže), potvrzujete a souhlasíte s tím, že provozovatel soubory cookie používá. 

Co	jsou	soubory	"cookies"?	

Jedná se o malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do vašeho zařízení v 
okamžiku, kdy tyto stránky navštívíte, pokud jste tuto funkci v prohlížeči nezakázali nebo pro 
přístup k webu nevyužíváte anonymní režim prohlížeče. Stránky si tak na určitou dobu 
zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preference (např. oblíbené položky, nastavení 
filtrů vyhledávání apod.), které pak nemusíte opakovaně zadávat. Dále se využívají pro vytvoření 
statistik návštěvnosti a chování uživatelů pro provozovatele webu. V cookies neuchováváme 
žádné osobní údaje, nelze tak identifikovat uživatele jako osobu. 

Více informací o cookies naleznete např. na wikipedii. 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie) 

Jaké	cookies	se	na	webu	používají?	

Soubory cookie používáme zejména: 

•   pro zapamatování preferencí uživatele stránek, identifikaci uživatele v případě přístupu do 
chráněné sekce, pro analýzu používání stránek, pro analýzu reklamních nástrojů, pro napojení 
na nástroje sociálních sítí 

•   pro správnou funkčnost chráněné sekce pro uživatele 

•   ke sledování využití stránek, a tím k jejich zkvalitnění a zvýšení výkonu 

•   pro funkce zabezpečeného přenosu dat při procházení webu 

Typy použitých cookie souborů jsou session cookie, cookie prvních stran a cookie třetích stran. 
Soubory cookie nebudou použity pro žádné jiné účely než výše zmíněné. Využívání cookies 
můžete upravit v nastavení soukromí vašeho internetového prohlížeče. 

Každý, kdo navštěvuje webovou stránku ukládající cookies, musí být v souladu se zákonem o 
elektronické komunikaci upozorněn na: 

•   to, že webová stránka obsahuje cookies 

•   účel použití cookies 

•   možnost vypnutí cookies. 

Z pohledu platnosti existují dva typy cookies a to cookies pro aktuální relaci a trvalé cookies. 
Cookies pro relaci jsou ukládány do zařízení, po opuštění stránky jsou však odstraněny. Trvalé 
cookies zůstávají v počítači, dokud nevyprší jejich platnost viz tabulka níže. 

Aktuálně	neukládáme	žádné	COOKIES	na	vašem	zařízení	

Jak	upravit	využívání	cookies?	



Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Můžete 
vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači, a většina prohlížečů také nabízí 
možnost zabránit tomu, aby byly cookies ve vašem zařízení vůbec ukládány. Pokud však tuto 
možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé 
návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek, 
především pak chráněné sekce přístupné po přihlášení. Snadno můžete zabránit ukládání 
cookies využitím anonymního režimu prohlížeče. 

Provozovatel	internetových	stránek	
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