Zásady používání cookies
Při návštěvě a používání webových stránek https://opravujeme.to/ („Webové stránky“), které
provozuje hlavní město Praha ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.,
IČO: 034 47 286, se sídlem Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7-Holešovice, (dále společně jen „my“)
se ve vašem zařízení aktivují cookies nebo jiné technologie, jako jsou pixely (dále společně „cookies“).
Cookies jsou obsahově malé soubory, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších
informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Webové stránky,
a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.
Používání cookies nám umožní nabídnout Vám takový obsah a služby, které nejlépe odpovídají Vašim
potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě Webových stránek
a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.
Jaké cookies používáme?
NEZBYTNÉ Cookies
Při návštěvě a používání Webových stránek pouze pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete
nebo nám neudělíte souhlas, shromažďujeme pouze údaje, které Váš prohlížeč předává na náš server,
což je nezbytné, abychom Vám mohli zobrazit Webové stránky a zaručit Vám stabilitu a bezpečnost
jejich užívání.
Analytické / statistické cookies
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet
návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob,
jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto
cookies většinou neshromažďují informace, které by dokázaly jednoznačně identifikovat Vaši osobu.
Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek.
Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu
Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.
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Marketingové cookies
Používají se ke sledování preferencí uživatele Webových stránek za účelem cílení reklamy, tj. zobrazení
marketingových a reklamních sdělení (i na stránkách třetích stran) v souladu s těmito preferencemi.

Marketingové soubory cookies využívají nástrojů externích společností. Tyto marketingové cookies
budou použity pouze na základě Vašeho souhlasu. Na našich Webových stránkách v současné době
nepoužíváme marketingové cookies.
Jak můžete nastavit cookies?
Soubory cookies můžete nastavit prostřednictvím naší cookies lišty. Změnu nastavení můžete kdykoliv
změnit prostřednictvím odkazu trvale umístěného na Webových stránkách.
Soubory cookies můžete také obecně odmítnout nebo si nastavit aktivaci jen některých (v závislosti na
typu prohlížeče) prostřednictvím svého internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies
v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících odkazech:
▪

Chrome

▪

Firefox

▪

Opera

▪

Microsoft Edge

Odkazy na webové stránky třetích stran
Propojení na internetové stránky jiných subjektů (například mapy.cz) je na našich Webových stránkách
umístěno, zejména pro zvýšení účelnosti. Přesměrování na příslušnou webovou stránkou nastane, pouze
pokud aktivně kliknete na odkaz. V tomto případě Váš webový prohlížeč otevře příslušnou webovou
stránku. Nastavení se řídí zásadami příslušné webové stránky, na které nemáme vliv.
Vyžití cookies můžeme v závislosti na dostupných technologiích a za účelem zlepšování uživatelského
komfortu a informovanosti měnit, proto si v případě zájmu toto poučení čas od času opět pročtěte.
Více informací o tom, jak zpracováváme osobní údaje, včetně popisu Vašich práv naleznete v Zásadách
zpracování osobních údajů.

