
Provozovatelem stránek https://www.imunoklub.cz/ je společnost PLEURAN, s. r. o. (Dále 

jen "Pleuran"). Společnost Pleuran používá cookies a podobné technologie na zlepšování 

svých online služeb. Používáním stránek https://www.imunoklub.cz/ vyjadřujete této 

společnosti souhlas s používáním cookies v souladu s nastavením prohlížeče. Pokud 

nesouhlasíte, opusťte prosím tuto webovou stránku. 

 

Pokud navštívíte naše webové stránky a zároveň máte v prohlížeči povoleno přijímání 

cookies, považujeme to za souhlas s jejich používáním a akceptování našich podmínek 

používání. Instrukce jak změnit nastavení cookies naleznete v Nápovědě nebo Pomoci 

každého prohlížeče. 

 

CO JSOU SOUBORY COOKIES 

 

Soubor cookies je malý textový soubor, který se z webové stránky ukládá na pevný disk 

uživatele. Tento soubor identifikuje specifické informace z předchozích návštěv na webových 

stránkách z příslušného přístroje. Informace mohou například zahrnovat adresu IP 

připojovacího se počítače, datum a čas návštěvy, odkazující URL adresu, stránky 

navštěvované na webu, typ použitého prohlížeče apod. Po odchodu z webové stránky jsou 

soubory z počítače / mobilního zařízení vymazány. Trvalé cookies zůstávají v počítači / 

mobilním zařízení až do uplynutí jejich platnosti, nebo vymazání uživatelem. 

 

JAKÉ DRUHY SOUBORŮ COOKIES SE POUŽÍVAJÍ NA WEBU 

 

základní soubory cookies - tvoří základ pro provoz webových stránek a umožňují používání 

základních funkcí, jakými jsou například zabezpečené oblasti nebo online platby. Základními 

cookies jsou např. zapamatování přihlášení, umožnění přístupu k zabezpečeným oblastem bez 

nutnosti opětovného přihlášení, předvyplnění formulářů apod. 

provozní soubory cookies - představují statistické informace o tom, jak často se používá 

webová stránka, na které části webové stránky se kliklo, které části webové stránky byly 

navštíveny naposledy apod. 

funkční cookies - pomáhají vylepšit funkčnost webových stránek. Jde například o 

zapamatování nastavení zvolených při předchozí návštěvě stránky, např. rozložení obsahu, 

aby si je uživatel nemusel znovu nastavovat. Pomocí těchto cookies se dá zjistit, zda uživateli 

již byla nabídnuta určitá služba. 

dočasné soubory cookies - uchovávají se v zařízení uživatele, dokud stránku neopustí. 

trvalé soubory cookies - zůstávají na zařízení uživatele do uplynutí jejich platnosti nebo do 

ručního vymazání. Doba, po kterou jsou informace ponechávány, závisí na typu souborů 

cookies. 

Cookies třetích stran - vytvářejí a využívají poskytovatelé služeb jako Google Analytics. Tato 

služba je integrována do našich stránek, protože ji považujeme za užitečnou a plně 

bezpečnou. 

 
Více informací o podmínkách služby Google Analytics  

Více informací o tom jak společnost Google využívá údaje, když používáte weby a aplikace jejích partnerů 

 

https://www.imunoklub.cz/
https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs


 

JAKÝ JE ÚČEL POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES 

 

 

Účel požívání souborů cookies je následující: 

 

a) slouží k analýze a vylepšování webových stránek z hlediska obsahu, výkonu a designu; 

b) efektivnější cílí přímou marketingovou komunikaci, ale také omezují počet zobrazení 

reklamy a měří efektivnost reklamních kampaní; 

c) optimální vytvářejí a neustále zkvalitňují služby, přizpůsobují webové stránky zájmům a 

potřebám uživatele a zlepšují jejich strukturu a obsah; 

d) zjišťují, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané, na základě čehož lze co nejlépe 

přizpůsobit nabídku požadavkům klienta; 

e) slouží k zapamatování si přihlašovacích údajů uživatele, které pak není nutné opakovaně 

zadávat; 

f) umožňují sledovat návštěvnost webové stránky a využívání jejích různých funkcí; 

g) pomáhají optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách na 

jiných webových stránkách; 

h) slouží k vyhodnocení toho, jak funguje reklama a různé cesty, jak se uživatelé na webovou 

stránku dostávají; 

i) slouží pro sběr anonymních statistik a ovládání stránky s cílem její optimalizace a zlepšení 

uživatelské zkušenosti. 

 

JAKÉ SOUBORY UCHOVÁVAME 

 

Uchovávame pouze anonymní dáta v rozsahu: 

 unikátní identifikátor cookie, 

 seznam navštívených stránek 

Typ cookie Funkce/účel Doba uchovávání 

_gid Služba Google Analytics na 

statistické účely 

1 den 

_gat Služba Google Analytics na 

statistické účely 

1 minuta 

_ga Služba Google Analytics na 

statistické účely 

2 roky 

_utma Služba Google Analytics, 

zaznamenává rozdíl mezi 

uživateli a relacemi 

2 roky 

_utmb Služba Google Analytics, 

zaznamenáva novou relaci 

nebo používatele 

30 minut 

_utmc Služba Google Analytics, 

zaznamenáva délku návštevy 

Během relace 

_utmz Služba Google Analytics, 6 měsíců 



zdroj kampaně nebo 

dátového toku 

 

Výše uvedené aktivity probíhají na základě anonymních údajů získaných z cookies nebo IP 

adresy. Nejde v žádném případě o osobní nebo důvěrné informace. Používání cookies záleží 

jen na vás. Kdykoliv je můžete zablokovat v nastavení vašeho internetového prohlížeče. 

 

ODMÍTNUTÍ NEBO VYMAZÁNÍ COOKIES 

 

Soubory cookies lze odmítnout nebo vymazat změnou nastavení internetového prohlížeče. 

Zamítnutí některých cookies však může ovlivnit funkčnost webové stránky. Nastavení 

prohlížeče lze kdykoliv změnit tak, aby soubory cookies odstraňoval, resp. zabraňoval jejich 

ukládání, pokud s jejich použitím uživatel vysloveně nesouhlasí. Informace o nastavení 

cookies lze nalézt v příslušné části nápovědě konkrétního zařízení nebo prohlížeče. 

 

Příklady nastavení v nejpoužívanějších prohlížečích: 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies 

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

Google Chrome: 

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

 


