
Web linajejina.cz 

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.linajejina.cz je společnost I.D.C. 
Praha, a.s, se sídlem Kubánské náměstí 1391/11 , 100 00, Praha 10, IČ: 25725319, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze pod Spisovou značkou 5727 B, 
která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat 
majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen “Provozovatel“). 

Všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen “Uživatelé”), vyjádří souhlas s těmito 
pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv 
způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele. 

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.linajejina.cz, s výjimkou 
tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých 
případech výslovně stanoveno jinak. 

Zásady použití souborů cookie 

“Cookies” jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk 
počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité 
informace, které Uživateli ulehčí další její používání. 

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě 
anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na 
těchto stránkách. 

K analyzování provozu na webu používá Provozovatel kódy Google Analytics od společnosti 
Google. 

Tento soubor cookie se používá k analýze chování uživatelů na našich webových stránkách 
pomocí analytického řešení Google Analytics. Zobrazuje se pod názvy „_ga“, „_gid“ a 
„_gat“, které slouží k rozlišení uživatelů a k omezení počtu požadavků. Všechna 
shromážděná data jsou analyzována anonymně. 

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč 
použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. 
Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek. 

Provozovatel může ve b používat společně se soubory cookies také technologie třetích 
stran, jako je nástroj FB pixel (společnosti Facebook Inc.), Adwords (společnosti Google, 
Inc.) a RTB retargeting, aby mohl přizpůsobovat obsah a cílení pro reklamy, poskytovat 
funkce sociálních médií a celkově analyzovat provoz na webu. 

Tyto anonymní údaje může Provozovatel sdílet s pověřeným smluvním partnerem 
(zpracovatelem), např. se společností zajišťující online marketingovou komunikaci.


