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Zásady používání souborů cookies 

O těchto zásadách používání souborů cookie 

Tyto Zásady používání souborů cookie vysvětlují, co jsou to soubory cookie a jak je 

používáme, jaké typy souborů cookie používáme, tj. jaké informace pomocí souborů cookie 

shromažďujeme a jak jsou tyto informace používány, a jak ovládat předvolby souborů cookie. 

Další informace o tom, jak používáme, uchováváme a zabezpečujeme vaše osobní údaje, 

najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. 

Svůj souhlas můžete kdykoli změnit nebo odvolat v Prohlášení o souborech cookie na našich 

webových stránkách 

Další informace o tom, kdo jsme, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní 

údaje, najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. 

Váš souhlas se vztahuje na následující domény: www.ssesp10.cz. 

Váš aktuální stav: Žádný souhlas nebyl udělen. Spravujte svůj souhlas.  

Co jsou to soubory cookie ? 

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které slouží k ukládání malých informací. 

Ukládají se do vašeho zařízení při načtení webové stránky v prohlížeči. Tyto soubory cookie 

nám pomáhají zajistit správné fungování webových stránek, zvýšit jejich bezpečnost, 

poskytnout lepší uživatelský komfort a porozumět tomu, jak webové stránky fungují, 

a analyzovat, co funguje a kde je třeba zlepšení. 

Jak se používají soubory cookies ? 

Stejně jako většina online služeb i naše webové stránky používají soubory cookie první strany 

a třetích stran k několika účelům. Soubory cookie první strany jsou většinou nezbytné pro 

správné fungování webových stránek a neshromažďují žádné vaše osobní údaje. Soubory 

cookie třetích stran používané na našich webových stránkách slouží především k pochopení 

toho, jak webové stránky fungují, jak s nimi komunikujete, k udržení bezpečnosti našich 

služeb, k poskytování reklam, které jsou pro vás relevantní, a celkově vám poskytují lepší 

a kvalitnější uživatelský zážitek a pomáhají urychlit vaše budoucí interakce s našimi 

webovými stránkami. 

Jaké typy souborů cookie používáme ? 

1. Podstatné (technické): Některé soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abyste mohli 

využívat všechny funkce našich stránek. Umožňují nám udržovat uživatelské relace a 

předcházet bezpečnostním hrozbám. Většinou neshromažďují ani neukládají žádné osobní 

údaje. Tyto soubory cookie vám například umožňují přihlásit se ke svému účtu a přidávat 

produkty do košíku a bezpečně se odhlásit. Pro tyto cookies nepotřebujeme váš souhlas, 

proti tomuto zpracování osobních údajů však můžete podat námitku. 
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Všechny následující cookies můžeme používat pouze pokud nám k tomu udělíte souhlas. 

Ten můžete kdykoli odvolat. 

 

2. Statistické: Tyto soubory cookie ukládají informace, jako je počet návštěvníků webu, počet 

jedinečných návštěvníků, které stránky webu byly navštíveny, zdroj návštěvy atd. Tyto 

údaje nám pomáhají pochopit a analyzovat, jak dobře webové stránky fungují a kde je 

třeba je zlepšit.  

3. Marketing: Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy. Tyto soubory cookie 

slouží k personalizaci reklam, které vám zobrazujeme, aby pro vás byly smysluplné. Tyto 

soubory cookie nám také pomáhají sledovat účinnost těchto reklamních kampaní. 

Informace uložené v těchto souborech cookie mohou být také použity poskytovateli 

reklamy třetích stran k tomu, aby vám zobrazovali reklamy i na jiných webových stránkách 

v prohlížeči.  

4. Funkční: Jedná se o soubory cookie, které pomáhají určitým nepodstatným funkcím na 

našich webových stránkách. Mezi tyto funkce patří vkládání obsahu, například videí, nebo 

sdílení obsahu webových stránek na platformách sociálních médií.  

5. Předvolby: Soubory cookie, které se používají pro ukládání dat, jsou určeny k ukládání dat, 

která se nacházejí na internetu: Tyto soubory cookie nám pomáhají ukládat vaše nastavení 

a preference prohlížení, například jazykové preference, abyste měli při dalších návštěvách 

webových stránek lepší a efektivnější zážitek. 

Níže uvedený seznam podrobně popisuje soubory cookie používané na našich webových 

stránkách. 

Cookie Popis 

_ga 

Soubor cookie _ga, instalovaný službou Google Analytics, 

vypočítává údaje o návštěvnících, relacích a kampaních a také 

sleduje používání webu pro analytickou zprávu webu. Soubor 

cookie ukládá informace anonymně a k rozpoznání jedinečných 

návštěvníků přiřazuje náhodně vygenerované číslo. 

_gat_UA-149829963-1 

Varianta souboru cookie _gat, kterou nastavuje služba Google 

Analytics a Google Tag Manager a která umožňuje majitelům 

webových stránek sledovat chování návštěvníků a měřit 

výkonnost stránek. Vzor prvku v názvu obsahuje jedinečné 

identifikační číslo účtu nebo webové stránky, ke které se 

vztahuje. 

_gid 

Soubor cookie _gid, instalovaný službou Google Analytics, 

ukládá informace o tom, jak návštěvníci používají webové 

stránky, a zároveň vytváří analytickou zprávu o výkonu 

webových stránek. Mezi shromažďované údaje patří počet 

návštěvníků, jejich zdroj a anonymně navštívené stránky. 

CONSENT 

YouTube nastavuje tento soubor cookie prostřednictvím 

vložených videí youtube a zaznamenává anonymní statistické 

údaje. 

cookielawinfo-checkbox-

advertisement 

Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to 

record the user consent for the cookies in the "Advertisement" 

category . 

cookielawinfo-checkbox- This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is 
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Cookie Popis 

analytics used to store the user consent for the cookies in the category 

"Analytics". 

cookielawinfo-checkbox-

functional 

The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user 

consent for the cookies in the category "Functional". 

cookielawinfo-checkbox-

necessary 

Tento soubor cookie je nastaven pomocí pluginu GDPR Cookie 

Consent. Tento soubor cookie slouží k uložení souhlasu uživatele 

se soubory cookie v kategorii "Nezbytné". 

cookielawinfo-checkbox-

others 

This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is 

used to store the user consent for the cookies in the category 

"Other. 

cookielawinfo-checkbox-

performance 

This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is 

used to store the user consent for the cookies in the category 

"Performance". 

viewed_cookie_policy 

Tento soubor cookie je nastaven pomocí zásuvného modulu 

GDPR Cookie Consent a slouží k uložení informace, zda uživatel 

souhlasil s používáním souborů cookie. Neukládá žádné osobní 

údaje. 

VISITOR_INFO1_LIVE 
A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines 

whether the user gets the new or old player interface. 

YSC 
YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of 

embedded videos on Youtube pages. 

yt-remote-connected-

devices 

YouTube sets this cookie to store the video preferences of the 

user using embedded YouTube video. 

yt-remote-device-id 
YouTube sets this cookie to store the video preferences of the 

user using embedded YouTube video. 

Jak mohu ovládat předvolby souborů cookie? 

Pokud se rozhodnete změnit své preference později během prohlížení, můžete kliknout na 

záložku „Ochrana osobních údajů a zásady používání souborů cookie“ na obrazovce. Tím 

se znovu zobrazí oznámení o souhlasu, které vám umožní změnit vaše preference nebo 

souhlas zcela odvolat. Kromě toho různé prohlížeče poskytují různé metody blokování 

a mazání souborů cookie používaných webovými stránkami. Můžete změnit nastavení svého 

prohlížeče a soubory cookie blokovat/vymazat. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak 

spravovat a mazat soubory cookie, viz.wikipedia.org, www.allaboutcookies.org. 
 

 

Právní základ zpracovávání  
 

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím cookies je: 

a) v případě technických cookies oprávněný zájem školy na tom, aby naše webové 

stránky správně fungovaly po technické stránce; proti tomuto zpracování můžete 

podat námitku; 
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b) v případě ostatních cookies Váš souhlas.  

 

Příjemci osobních údajů 

 

Vaše osobní údaje získané pomocí cookies mohou být předány třetím subjektům, a to 

zejména u cookies „třetích“ stran (Facebook, Google). 

 

Předávání údajů do třetích zemí? 

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropský hospodářský 

prostor. V případě cookies třetích stran však může docházet k předání osobních údajů 

zejména do USA, a to na základě podmínek jednotlivých správců cookies (např. Facebook, 

Google). Právním důvodem předání osobních údajů jsou zpravidla standardní smluvní 

doložky. 

 

Vaše práva  
 

V souvislosti se zpracováním cookies od nás můžete kdykoliv požadovat, abychom:  

- Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům,  

- opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné,  

- vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 

GDPR, případně omezili jejich zpracování. 

Osobní údaje shromážděné pomocí cookies nejsou používány pro automatizované 

rozhodování včetně profilování.  

 

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme správně, můžete se obrátit na 

našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u 

dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).  

 

Povolení/zakázání a odstranění cookies 

Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. 

Můžete také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další možností je 

změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se vám při každém uložení souboru 

cookies zobrazila zpráva. Další informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě 

vašeho prohlížeče. 

 

Vezměte prosím na vědomí, že náš web nemusí fungovat správně, pokud jsou 

deaktivovány všechny cookies. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu 

umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte naše webové stránky. 

 

Kontaktní údaje 

V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich zásad týkajících se souborů cookies a 

tohoto prohlášení nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů: 

http://www.uoou.cz/
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Střední škola elektrotechniky a strojírenství 

Jesenická 3067/1 

Praha 10-Záběhlice 106 00 

 

Tel.:  +420 222 351 041 

E-mail:  info@ssesp10.cz 

ID datové schránky: 5mcbyep 

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D., ředitelka 

 

Kontakt na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Holubová advokáti s.r.o.,  

IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8  

Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub  

Tel.: +420 212 242 095  

Email: poverenec@holubova.cz  

ID datové schránky: eaqq73c 
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