
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

My,  společnost  MHMSYS s.r.o., IČ:  04455894,  spisovná značka  C  42317 vedená u Krajského  soudu v  Ústí
nad Labem, Příční 467/18, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, (dále jen „My“ nebo „Naše společnost“),
jsme  pro  Vás  připravili  tento  dokument,  který  upravuje  použití  všech  našich webových  stránek.  Také
jsme správcem Vašich osobních údajů, který je odpovědný za jejich zpracování. Mezi tyto údaje patří ku příkladu
rozlišení  obrazovky,  Vaše IP  adresa,  název zařízení,  název operačního systému,  uchování  Vašeho souhlasu
či nesouhlasu s použitím zbytných cookies, aj. 

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím těchto  kontaktních údajů:  elektronicky na e-mailu info@mhmsys.cz /
telefonem na +420 737 422 095 / písemně na adrese Příční 467/18, Liberec VII, 460 07 Liberec.

Tyto informace o zpracování cookies byly vytvořeny v souladu s nařízením EU č. 2016/679, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a stanovují, jakým způsobem naše webové stránky  (dále jen
„webové stránky“) používají cookies a technologie obdobné cookies. V tomto dokumentu se dozvíte, co to jsou
cookies, které na našich webových stránkách používáme, jak je používáme a proč je používáme.

Co to jsou soubory cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory,  které navštívená webová stránka odešle do  internetového prohlížeče,
který  je  uloží  na Váš disk.  Díky  těmto cookies  Vás můžeme odlišit  od jiných  návštěvníků  našich webových
stránek a zapamatovat si informace o Vaší návštěvě a chování na webových stránkách. 

Systémově nezbytná (esenciální) cookies zajišťují fungování základních funkcí webových stránek – třeba uložení
informace o úspěšném přihlášení uživatele, nebo uložení jazyka, či historie Vašeho hledání, zabezpečení stránek
při odesílání formulářů, apod. 

Volitelná  cookies  pak můžeme použít  k  lepšímu cílení  reklamy,  k  získávání přehledů návštěvnosti  stránek,
nebo k uchování Vašich zbytných preferencí pro pozdější návštěvu stránek, apod.

Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči.  Nejjednodušší je ale po příchodu
na naše stránky kliknout na jedno z tlačítek: „Souhlasím s nezbytnými cookies“ a nebo na „Souhlasím se všemi
cookies“ a nemusíte nic měnit ve Vašem prohlížeči – systém webových stránek zpracuje cookies dle preference,
kterou zvolíte a zapamatuje si Vaši volbu po dobu 31 dní. A tuto volbu můžete navíc kdykoli v budoucnu změnit
kliknutím na stránkách na odkaz „Soubory cookies“. 

Jak můžete měnit nastavení souborů cookies přímo ve Vašem prohlížeči?

Správu souborů cookies umožňuje každý prohlížeč a spravovat si je můžete sami. K dispozici je hned několik
možností:

Soubory cookies lze blokovat  (tj.  zakázat),  ale některé webové stránky se Vám nemusí zobrazovat správně
a některé funkční části či formuláře mohou fungovat jinak či mohou úplně přestat fungovat. 

Soubory cookies můžete spravovat a smazat individuálně, ale i v tomto případě hrozí, že určité části webových
stránek nemusí fungovat správně. Informace o nastavení cookies najdete v příslušné části nápovědy prohlížeče. 

K  blokování  určitých  reklam  včetně  reklamních  či  sledovacích  cookies  lze  použít  také  nejrůznější  pluginy
a nástroje do prohlížeče, jako jsou například rozšíření typu Ad-Block aj. 

Více informací o cookies i o případném přenastavení Vašeho prohlížeče naleznete na internetu  či v nápovědě
Vašeho internetového prohlížeče.

Jaké typy cookies používáme?

Soubory cookies lze dělit podle různých kritérií. Některé tyto kritéria se mohou prolínat a některá cookies mohou
sloužit například k remarketingu i k analytické činnosti. Na našich webových stránkách používáme tyto typy:

 Esenciální, které jsou nezbytné pro funkčnost našich webových stránek – například Session ID.
 Preferenční, které nejsou nezbytné a pamatují si třeba nastavení Vašeho jazyka.
 Analytické, které nejsou nezbytné a pomáhají nám sledovat návštěvnost.
 Remarketingové, které nejsou nezbytné a pomáhají ke správnému cílení reklamy.
 Sledovací a konverzní, které nejsou nezbytné a pomáhají měřit výkon prodejních kanálů.

Cookies také rozdělujeme dle použití na naše cookies a na cookies třetí strany. Cookies třetí strany zajišťují
většinou marketingové,  analytické, bezpečnostní, konverzní či  reklamní služby. Zatímco nad našemi cookies
máme  plnou  kontrolu,  nad  cookies  třetí  stran  má  kontrolu  pouze  řídící  script  třetí  strany,  který  my  dle
uzavřených podmínek použití se třetími stranami nemůžeme modifikovat a ani upravovat a tedy ani nemáme
právo ani technickou možnost zásahu do cookies třetích stran. Jakmile tedy kliknete na tlačítko  „Souhlasím
s nezbytnými cookies“, my tímto pokynem vypneme zbytené scripty třetích stran. Tím se přestanou cookies
u zbytných  scriptů  vytvářet  a  aktualizovat.  Kliknutím  na  tlačítko  „Souhlasím  se  všemi  cookies“  my  tímto
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pokynem  zapneme  zbytné  scripty  třetích  stran.  A  tím  se  začnou  cookies  u  zbytných  scriptů  vytvářet
a aktualizovat.

Každé cookie může být uloženo po různě dlouhý čas a nebo do konce relace. Konec relace určuje prohlížeč.
Některé  prohlížeče  jsou  nastaveny,  že  konec  relace  nastane  při  zavření  prohlížeče;  jiné  prohlížeče  jsou
nastaveny na ukončení relace při na vypnutí zařízení; jiné prohlížeče mohou být nastaveny na ukončení relace
po  uplynutí  určitého  počtu  dní  nečinnosti.  Více  informací  o  konci  relace  zjistíte  v  nápovědě  Vašeho
internetového prohlížeče.

Přehled používaných cookies na našich webových stránkách:

Název cookie Typ cookie Třetí
strana

Společnost Podrobný popis Doba
uložení

test_cookie Analytické Ano Google
Určí zda prohlížeč uživatele
podporuje soubory cookie. 15 minut

_grecaptcha Esenciální Ano Google
Recaptcha od Googlu:
antispamová ochrana
formulářů na webu.

Do konce
relace

_fbp
Remarketingové,

sledovací, konverzní Ano Facebook Reklamy Facebooku. 3 měsíce

IDE
Remarketingové,

sledovací, konverzní Ano Google Reklamy Googlu. 2 roky

locale Preferenční,
esenciální

Ne My Uchovává informace 
o jazyku uživatele

14 dnů

PHPSESSID Esenciální Ne My
Unikátní systémové ID

relace.
Nezbytné pro chod stránek.

Do konce
relace

cookiesConfiguration Preferenční,
esenciální

Ne My
Uchovává informaci o tom,
jaký typ nastavení cookies

jste povolili.
31 dní

sid
Remarketingové,

sledovací, konverzní Ano Seznam Reklamy od Seznam.cz. 1 měsíc

__utma Preferenční,
sledovací, konverzní

Ano Google Služba Google Analytics. 2 roky

__utmc Preferenční,
sledovací, konverzní

Ano Google Služba Google Analytics. Do konce
relace

__utmz Remarketingové,
sledovací, konverzní

Ano Google Google Analytics 
a reklamy od Googlu.

6 měsíců

__utmt
Preferenční,

sledovací, konverzní Ano Google Služba Google Analytics. 10 minut

__utmb
Preferenční,

sledovací, konverzní Ano Google Služba Google Analytics. 30 minut

Datum vytvoření dokumentu: 1.1.2022
Poslední revize dokumentu: 1.1.2022
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