
Používání cookies

Compiled Jan 30, 2023 12:45:33 PM by Document Globe ®   1

Co jsou cookies?
Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky
začnete využívat.

• Soubory cookies první strany jsou takové cookies, které se ukládají při navštívení nějaké internetové stránky. Číst
je pak může pouze daná internetová stránka. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích
služeb, které také ukládají vlastní soubory cookies – tzv. cookies třetích stran.

• Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy na vašem počítači a nejsou automaticky vymazány poté, co
zavřete prohlížeč – na rozdíl od dočasných cookies, která se po zavření prohlížeče vždy smažou.

Při každé návštěvě našich internetových stránek budete muset cookies buď přijmout, nebo odmítnout.

Účelem je umožnit dané stránce, aby si na určitou dobu zapamatovala vaše preference (např. uživatelské jméno, atd.).

Během prohlížení různých částí daných stránek v rámci jedné návštěvy je pak nebudete muset znovu zadávat.

Cookies lze rovněž použít k pořizování anonymizovaných různých statistik týkajících se prohlížení našich stránek
uživateli.

Jak se cookies používají?
Internetové stránky Univerzity Karlovy většinou používají cookies první strany. Jedná se o ookies vytvořené a řízené
Univerzitou Karlovou, nikoli žádnou externí organizací.

Na některých našich stránkách však budete muset přijímat soubory cookies od externích organizací.

Následující tabulka uvádí přehled cookies první strany, které používáme:

Název Služba Účel Typ cookies a jak dlouho je
uložen

cookie_consent_user_acceptedsouhlas s cookies ukládá vaše preference
týkající se cookies (aby se
vás stránky neptaly znovu a
znovu)

cookies první strany, 6
měsíců

cookie_consent_level souhlas s cookies ukládá vaše preference
týkající se cookies (aby se
vás stránky neptaly znovu a
znovu)

cookies první strany, 6
měsíců

shib_cunipersonalid správa identity ukládá vaše uživatelské cuni
ID

šifrované cookies první
strany,
vymazány po zavření
prohlížeče

shib_remote_user správa identity ukládá identifikaci uživatele
poskytovanou
autentizačním systémem
Shibboleth

šifrované cookies první
strany,
vymazány po zavření
prohlížeče

shib_entitlement správa identity ukládá uživatelskou roli
poskytovanou
autentizačním systémem
Shibboleth

šifrované cookies první
strany,
vymazány po zavření
prohlížeče
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Cookies Google Analytics
Tento web používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google
Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností
Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely
vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších
služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím
osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.
Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

• přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
• remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
• rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve   smluvních podmínkách společnosti Google .

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete   použít plugin
poskytovaný společností Google . Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Cookies třetích stran
Některé naše stránky zobrazují obsah od externích poskytovatelů, např. YouTube, Facebook a Twitteru.

Aby se vám takový obsah třetích stran zobrazoval, musíte nejprve přijmout jejich podmínky. To zahrnuje i jejich politiku
týkající se souborů cookies, nad kterou nemáme žádnou kontrolu.

Pokud si však jejich obsah nespustíte, žádné cookies třetích stran na vašem zařízení instalovány nebudou.

Externí poskytovatelé služeb (třetí strany) na internetových stránkách Univerzity Karlovy:

  YouTube
  Google Maps
  Twitter
  Vimeo
  Microsoft
  Facebook
  Google
  LinkedIn

Mohu do souborů cookies zasahovat?
Odstranění cookies z vašeho zařízení
Všechny cookies, které jsou již na vašem zařízení uloženy, můžete najednou vymazat tak, že odstraníte historii
vyhledávání ve vašem prohlížeči. Odstraní se tak všechny cookies ze všech stránek, které jste navštívili.

Mějte však na paměti, že tak můžete rovněž přijít o některé uložené informace (např. uložená přihlašovací hesla,
nastavení některých stránek atp.).

Správa souborů cookie z konkrétních stránek
Chcete-li provádět podrobnější kontrolu souborů cookies z konkrétních stránek, použijte k tomu nastavení ochrany
soukromí a souborů cookies ve vašem prohlížeči.

Blokování cookies
Moderní prohlížeče lze nastavit tak, aby zabránily používání jakýchkoli souborů cookies na vašem zařízení. Je však
možné, že pak budete muset na některých stránkách manuálně upravovat některé preference pokaždé, když ji
navštívíte. Některé služby a funkce pak navíc nemusí fungovat vůbec (např. přihlašování do profilů).

Anonymizované sledování návštěvnosti bez použití cookies
Na našich stránkách je také používáno anomymizované sledování návštěvnosti pomocí systému Matomo
provozovaného na serverech Univerzity Karlovy. Toto sledování návštěvnosti nepoužíva soubory cookies a také nesbírá
žádné osobní nebo citlivé údaje. Pomocí zaškrtávátka níže ale i v tomto případě můžete nastavit vyloučení sledování
vašich aktivit na našich stránkách:

<div id="matomo-opt-out"></div><script src="https://atlas.is.cuni.cz/matomo/index.php?
module=CoreAdminHome&action=optOutJS&divId=matomo-opt-out&language=cs&showIntro=0"></script>

http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.youtube.com/t/terms
https://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/
https://twitter.com/en/tos?wcmmode=disabled#intlTerms
https://vimeo.com/terms
https://www.microsoft.com/en/servicesagreement/
https://www.facebook.com/legal/terms
https://policies.google.com/terms?hl=en&amp;amp;gl=be
https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

