JAK POUŽÍVÁME COOKIES?
1.

CO TADY NAJDETE?
Tato webová stránka (dále jen „Web“), používá cookies a technologie obdobné
cookies.
V tomto dokumentu se dozvíte, co to jsou cookies a jak je my, KROUPAHELÁN
advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Dominikánské náměstí 656/2, Brno-město, 602 00
Brno, IČ: 293 10 571, používáme.

2.

CO JSOU COOKIES?
Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do
prohlížeče.
Díky cookies vás může správce odlišit od jiných uživatelů Webu, a účinněji si
zaznamenat informace o vaší návštěvě a chování na webu. Cookies nejsou nikterak
škodlivé pro vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či
omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči.
Soubory cookies mohou být používány pro mnoho účelů, jako zajištění fungování
základních funkcí Webu, uložení preferovaného jazyka, analyzování návštěvnosti
s cílem zlepšování Webu či k zobrazení reklamy na stránkách.

3.

JAKÉ TYPY COOKIES POUŽÍVÁME?
Na našem Webu používáme tyto cookies:
A. Základní (nutné) cookies, které jsou nezbytné k tomu, aby Web plnil své základní
funkce a aby nám byl umožněn provoz tohoto Webu. Tyto cookies jsou
automaticky umístěny na vašem počítači nebo jiném zařízení v okamžiku, kdy
vstoupíte na Web, anebo provádíte některou z možných činností na Webu.
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4.

JAKÉ KONKRÉTNÍ COOKIES POUŽÍVÁME?
A. Základní (nutné) cookies
Základní cookies nám pomáhají umožnit základní funkce Webu, jako je navigace
stránek nebo přístup k zabezpečeným částem Webu. Základní cookies nelze vyloučit.
Jinak by stránka nemohla fungovat tak, jak má.
K tomuto účelu používáme konkrétně tyto cookies:
Název cookie

__cf_bm

5.

Poskytovatel

Účel

Doba trvání

Typ

.fonts.net

Tento cookie je používán
pro rozlišení mezi
člověkem a robotem.
Díky němu můžeme mít
lepší přehled o tom, jak je
stránka používána.

30 minut

Cookie
3. strany

JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Při použití cookies zpracováváme IP adresu vašeho zařízení. Více informací
o zpracování vašich osobních údajů nejen za účely spojenými s cookies, se dozvíte
v Zásadách zpracování osobních údajů [odkaz na komplexní Zásady na webu].
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