Poznámka o cookies
V tomto metodickém pokynu používáme výraz „cookies“, odkazující na cookies a jiné podobné
technologie, na něž se vztahuje směrnice EU o soukromí v elektronické komunikaci.
Co je cookie?
Cookies jsou malé textové soubory, vytvořené navštívenou webovou stránkou, které obsahují údaje.
Jsou uloženy v počítači návštěvníka, aby uživateli umožnily přístup k různým funkcím.
Na našich stránkách používáme cookies s relací i bez relace.
Soubor cookies s relací je dočasně uložen v paměti počítače, zatímco návštěvník prochází webovou
stránkou. Tento soubor se vymaže poté, co uživatel zavře webový prohlížeč nebo po uplynutí
určitého času (což znamená po vypršení doby relace).
Soubor cookies bez relace zůstává v počítači návštěvníka, dokud není smazán.
Proč používáme cookies?
Soubory cookies používáme, abychom se dozvěděli více o tom, jak návštěvníci komunikují s naším
obsahem a aby nám pomohly zlepšit zkušenosti s návštěvami naší webové stránky.
Funkce a obsah webu
Funkce sdílení slouží návštěvníkům k tomu, aby doporučovali naše stránky a jejich obsah na
sociálních sítích, jako je Facebook. Soubory cookies ukládají informace o tom, jak návštěvníci
používají funkci sdílení – i když nikoliv na individuální úrovni – což umožňuje dále zlepšovat naše
webové stránky. Jestliže cookies nepřijmete, žádné informace se neuloží.
U některých funkcí v rámci našich webových stránek využíváme dodavatele třetích stran, např. když
navštívíte stránku s vloženými videi nebo odkazy na YouTube. Tato videa nebo odkazy (a jakýkoli jiný
obsah od dodavatelů třetích stran) mohou obsahovat soubory cookies třetích stran a vy si můžete
přečíst zásady webových stránek těchto třetích stran, pokud jde o jejich používání souborů cookies.
Analýzy webu
Tato webová stránka používá službu Google Analytics s využitím cookies. V souhrnu soubory cookies
ukládají informace o tom, k čemu návštěvníci používají webovou stránku, včetně počtu zobrazených
stránek, odkud návštěvník pochází a počtu návštěv, které zlepšují webovou stránku a zajišťují dobrý
uživatelský dojem. Jestliže cookies nepřijmete, žádné informace se neuloží.
Jak mohu odmítnout a smazat cookies?
Nebudeme používat cookies ke shromažďování informací zjišťujících údaje o osobě návštěvníka.
Přesto můžete soubory cookies, nastavené společností Orbico s.r.o. (Orbico Beauty s.r.o.) nebo
webovými stránkami dodavatelů třetích stran, odmítnout nebo zablokovat tím, že změníte nastavení
vašeho prohlížeče – další podrobnosti viz funkce „Nápověda“ v prohlížeči.

Mějte prosím na paměti, že většina prohlížečů přijímá soubory cookies automaticky, takže pokud si
nepřejete používat tyto soubory, budete možná sami nuceni soubory cookies smazat nebo
zablokovat.
Informace o používání souborů cookies v prohlížečích mobilních telefonů a podrobnosti o tom, jak
tyto soubory odmítnout nebo smazat, naleznete v návodu k mobilnímu telefonu.
Nicméně, vezměte na vědomí, že pokud odmítnete používat soubory cookies, budete sice moci
nadále navštěvovat naše webové stránky, ale některé funkce nemusí řádně fungovat.

