Prohlášení o cookies
Vážený návštěvníku,
dovolujeme si Vás informovat, že provozovatelem těchto stránek a webové aplikace www.vocalls.cz
je společnost Vocalls Inc s.r.o., IČ: 064 13 421, se sídlem Perucká 2482/7; 120 00 Praha 2 – Vinohrady,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 281723, a na
těchto stránkách používá Cookies.
1. Co jsou Cookies?
Cookies jsou malé datové soubory, které jsou vytvářeny webovým serverem a
prostřednictvím internetového prohlížeče ukládány do Vašeho zařízení (počítač, notebook,
tablet nebo mobilní telefon) za těmito účely:
Zvýšení Vašeho komfortu a spokojenosti
Prostřednictvím Cookies naše společnost vyhodnocuje chování návštěvníků na těchto
webových stránkách a provádí marketingovou a statistickou analýzu s cílem zajistit
uživatelsky příznivou zkušenost.
Jak to funguje?
Při návštěvě stránek www.vocalls.cz dojde k uložení souborů Cookies do Vašeho zařízení, kde
se identifikuje daný stroj a následně díky technologii společnosti Google (Hlavní sídlo
společnosti: Google LLC; 1600 Amphitheatre Parkway; Mountain View, CA 94043; USA)
shromažďujeme nejrůznější informace o Vás, našich návštěvnících, abychom mohli lépe a
přesněji nastavit, zpřístupnit a zacílit naši aplikaci. Zpracování získaných údajů probíhá
v rámci technologie společnosti Google hromadně v podobě skupiny údajů. Naše společnost
neprovádí analýzu konkrétní IP adresy ani konkrétního záznamu souboru Cookies. Zde si
můžete detailně přečíst, jak Google technologii používá:
https://policies.google.com/technologies/Cookies?hl=cs
případně: https://policies.google.com/privacy?hl=cs
Inzerce
Pokud jste projevili zájem o naši aplikaci, můžete se setkat s reklamní kampaní na sociálních
sítích, například společnosti Facebook (se sídlem: Facebook Ireland Ltd.; 4 Grand Canal
Square;
Grand
Canal
Harbour;
Dublin
2;
Ireland)
více
se
dočtete:
https://www.facebook.com/policies/Cookies/ nebo https://www.facebook.com/policy.php
nebo společnosti Linkedin (sídlo společnosti - LinkedIn Ireland Unlimited Company; Attn:
Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement); Wilton Plaza; Wilton Place, Dublin 2; Irsko)
více informací najdete na: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy .
2. Fungování aplikace
Cookies nám pomáhají ke snadnější identifikaci návštěvníka a zapamatování jeho
individuálního nastavení. Pokud se zaregistrujete, přihlásíte a/ nebo opakovaně navštěvujete
naši webovou aplikaci www.vocalls.cz, udržujeme Vaše přihlášení a ověření prostřednictvím
souborů Cookies. Při každé další návštěvě nemusíte údaje znovu vyplňovat a po přihlášení
vidíte personalizovaný obsah tak, jak jste si jej přizpůsobili a údaje, které jste do systému
www.vocalls.cz již vložili.

3. Výmaz Cookies
Pokud nechcete využívat ani jednoho z výše uvedených bodů, vymažte soubory Cookies na
Vašem zařízení prostřednictvím internetového prohlížeče. Více informací naleznete
v nápovědě Vašeho internetového prohlížeče.
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/278835/how-to-delete-cookiefiles-in-internet-explorer
Edge: https://privacy.microsoft.com/cs-cz/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-Cookies
Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265
Případně nastavte Vaše zařízení do režimu „DNT“ (Do not track https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=c
s ) nebo InPrivate (https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4026200/windows-browseinprivate-in-microsoft-edge ) v závislosti na technologii, kterou používáte.
4. Více o Cookies, vyjádření z Úřadu na ochranu osobních údajů a GDPR
Vyjádření Úřadu na ochranu osobních údajů ke Cookies najdete zde:
https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=29966&n=Cookies-a-gdpr
5. Zakázání Cookies
Váš internetový prohlížeč můžete nastavit tak, že nebude umožňovat ukládání buď žádného
souboru Cookies anebo jen vybraného do Vašeho zařízení. V tomto případě však není naše
společnost schopna zajistit správnou a očekávanou funkčnost našich webových stránek,
zároveň tím přijdete o možnost využívat některé součásti a funkce těchto stránek.
Případně také můžete využít doplňků internetového prohlížeče, které Vám pomohou
se správou Cookies, například: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs
Další informace o Cookies můžete najít na stránkách:
https://www.aboutCookies.org/ a https://policies.google.com/technologies/types?hl=cs

Příloha 1: Přehled užitých cookies

Název
.AspNet.ApplicationCookie
ARRAffinity
__RequestVerificationToken
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
_ga
_gat_UA-105877217-1
_gid

Kdo má přístup k informacím
Jedná se o cookies z našich stránek
Jedná se o cookies z našich stránek
Jedná se o cookies z našich stránek
Google

Popis
Autorizační cookies
Podpora pro škálování
Google analytics

Všechny výše uvedené Cookies nejsou používány k jinému účelu, než je uvedeno v této tabulce.

