
 

 
 

 

 

 

 

 

Zásady aplikace cookies  
na webových stránkách www.pravoprovsechny.cz 

 

 
Portál „Právo pro všechny“ provozovaný společností: 

D.A.S. Rechtsschutz AG, se sídlem ve Vídni, obchodní adresa Hernalser Gürtel 17, A-1170 Vídeň, Rakousko, 
číslo zápisu v obchodním rejstříku u Obchodního soudu ve Vídni: FN 53574 k, provozující pojišťovací činnost 
v České republice prostřednictvím pobočky (organizační složka), 

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, se sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4,  
IČO: 03450872, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76832,  

používá tzv. cookies a další obdobné technologie (dále jen „cookies“). 

 

1. Co jsou „cookies“? 
 
Cookies – malé množství dat, která jsou ve formě souboru odeslána do vašeho zařízení, např. PC, telefonu  
ze serveru vámi právě navštěvované internetové stránky. V daném zařízení se soubor dat uloží a při každé 
další návštěvě stejné webové stránky odešle počítač informaci našemu serveru. Předmětný soubor cookies 
umožní tedy webovému serveru rozpoznat, zda jste již v minulosti webové stránky navštívili a o jaké sekce jste 
projevili váš zájem. Cookies shromažďují informace o zvyklostech návštěvníka webových stránek. 
 
Cookies jsou nutné pro správné fungování rozsáhlejších stránek na internetu. 

 

2. Za jakým účelem používáme cookies? 
 
Používáme cookies, abychom vám zpříjemnili používání našich webových stránek a zvyšovali tak kvalitu služeb 
a spokojenost našich zákazníků.  

 

3. Jaké druhy cookies používáme? 
 
• Klíčové (funkční) – bez nich nebudou stránky správně fungovat 
• Analytické – umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí. Na základě nich pak 

vylepšujeme podobu a obsah našich webových stránek 
• Trackové a remarketingové – pomáhají nám optimalizovat nabídku pro naše zákazníky, oslovit je 

v reklamních plochách na jiných webových stránkách 
• Konverzní – slouží k vyhodnocení, jak funguje naše reklama 

 
 
 



 
 

 
4. Zpracování a vypnutí cookies 

 
 Cookies můžete ze svého zařízení vymazat nebo nastavit prohlížeč tak, aby přijímání souborů cookies buď 

odmítal nebo vás upozorňoval, jestliže se snaží server cookies zaslat. Chtěli bychom však upozornit, že webové 
stránky, které jsou na podpoře cookies závislé, pak nemusí fungovat tak, jak byste si představovali a může se 
tak snížit komfort uživatelského procesu. 

 
5. Platnost cookies 
 

Dlouhodobé cookies – platí až několik dní i měsíců a usnadňují nastavení našich stránek, když se vrátíte, 
pomáhají s přihlášením. 
Krátkodobé cookies – platí po dobu vaší návštěvy a několik minut po opuštění našich webových stránek. 
 

V případě dotazů nebo pokud nesouhlasíte s využitím služby poskytované cookies nás neváhejte kontaktovat  
na kontaktech uvedených v „Zásadách ochrany osobních údajů“. V těchto Zásadách umístěných na našich 
webových stránkách najdete i další informace o zpracování a ochraně osobních údajů v naší společnosti. 


