VERZE: 30. ZÁŘÍ 2021

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE
SPOLEČNOSTI NOVAKID
1. ÚVOD
Tyto zásady používání souborů cookie (dále jen „Zásady používání souborů cookie“), které
jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti NovaKid, vysvětlují, jak
společnost NovaKid používá soubory cookie a podobné technologie na stránkách
www.novakidschool.com a všech jejich subdoménách a podstránkách (včetně jednotlivých
jazykových verzí: ae.novakidschool.com, ar.novakidschool.com, arab-fr.novakidschool.com,
arabic.novakidschool.com, br.novakidschool.com, cl.novakidschool.com, co.novakidschool.com,
cz.novakidschool.com, de.novakidschool.com, es.novakidschool.com, fr.novakidschool.com,
global.novakidschool.com, gr.novakidschool.com, hu.novakidschool.com, id.novakidschool.com,
il.novakidschool.com, in-en.novakidschool.com, in.novakidschool.com, it.novakidschool.com,
kr.novakidschool.com, mx.novakidschool.com, my.novakidschool.com, pl.novakidschool.com,
pt.novakidschool.com, ro.novakidschool.com, sa.novakidschool.com, school.novakidschool.com,
sk.novakidschool.com, tr.novakidschool.com) za účelem poskytování, přizpůsobování,
hodnocení, zlepšování, propagace a ochrany našich služeb. Zásady používání souborů cookie
tvoří nedílnou součást Zásad ochrany osobních údajů společnosti NovaKid. Upozorňujeme, že
pojmy, které nejsou popsány v těchto Zásadách používání souborů cookie, mají podobný
význam, který je definován ve Smluvních podmínkách a Zásadách ochrany osobních údajů
společnosti NovaKid. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese
podpora@novakidschool.com.

2. CO JE TO COOKIE?
Cookie je soubor, který je při návštěvě Webových stránek odeslán do zařízení uživatele. Když
uživatel znovu navštíví Webové stránky, společnost NovaKid může k souboru cookie přistupovat,
a to za účelem usnadnění navigace na Webových stránkách, usnadnění transakcí nebo za účelem
přístupu k informacím o chování uživatele. Soubor cookie je odeslán do prohlížeče a uložen na
pevném disku vašeho zařízení. Když navštívíte naše Webové stránky, můžeme od vás
prostřednictvím souborů cookie automaticky shromažďovat informace.
3. JAKÉ TYPY SOUBORŮ COOKIE POUŽÍVÁME?
a)

Nezbytně nutné soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro provoz Webových
stránek; bez nich nelze zajistit provoz a dostupnost Webových stránek a Služeb. Pomáhají
ověřit váš účet a zapamatovat si volby, které jste na stránkách novakidschool.com učinili.
V souladu s čl. 5 odst. 3 Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích (směrnice
2002/58/ES) není vyžadován souhlas s technickým ukládáním nebo přístupem k
následujícím souborům cookie:
●
●

soubory cookie, které se používají výhradně za účelem přenosu komunikace,
soubory cookie, které jsou nezbytně nutné k tomu, aby poskytovatel služby informační
společnosti, kterou uživatel výslovně požaduje, mohl poskytovat své Služby.

b) Sledovací, výkonnostní a analytické soubory cookie. Tyto soubory cookie nám pomáhají
poskytovat lepší uživatelský zážitek prostřednictvím analýzy interakce uživatelů s Webovými
stránkami novakidschool.com. Pomáhají nám například zjistit, které stránky jsou nejčastěji
používány, které newslettery jsou nejzajímavější a jaký typ funkcí NovaKid je nejoblíbenější.
Díky tomu můžeme zdokonalovat Webové stránky a Služby NovaKid na základě zájmů našich
uživatelů.
c)

Reklamní soubory cookie. Tyto soubory cookie nám pomáhají informovat vás a poskytovat
vám reklamu na míru na základě vašeho předchozího používání Webových stránek a/nebo
Služeb. Tyto soubory cookie monitorují data o vašem používání Webových stránek; pomocí
souborů cookie jsou informace, jež se nepovažují za osobní údaje, předávány našim
partnerům, kteří mají na starosti remarketing a behaviorální cílení (targeting).

4. SEZNAM SOUBORŮ COOKIE, KTERÉ POUŽÍVÁME
4.1 Nezbytně nutné soubory cookie
Název poskytovatele
služeb

Název souboru
cookie

Popis

Platnost

novakidschool.com

intercom-state

Umožňuje Webovým
stránkám rozpoznat
návštěvníka za účelem
optimalizace chatovacích
funkcí.

Trvalé

novakidschool.com

SESS#

Zachovává uživatelské
stavy při požadavcích na
zobrazení stránek.

Relace

novakidschool.com

_ym_visorc

Umožňuje správnou
činnost funkce Session
Replay

Trvalé

4.2 Sledovací, výkonnostní a analytické soubory cookie

Název poskytovatele
služeb

Název souboru
cookie

Popis

Platnost

novakidschool.com

__vw_tab_guid

Zaznamenává údaje o
chování návštěvníků na
webových stránkách.
Slouží k interní analýze a
optimalizaci webových
stránek.

Relace

novakidschool.com

_dc_gtm_UA-#

Používá se v nástroji
Google Tag Manager k
řízení načítání značky
skriptu Google Analytics.

1 den

novakidschool.com

_ga;
_gid;
_gat;

Registruje jedinečné ID,
které se používá k
vytváření statistických
údajů o tom, jak
návštěvník Webové
stránky používá.

_ga: 2 roky;
_gid: 1 den;
_gat: 1 den;

novakidschool.com

collect

Slouží k odesílání údajů o
zařízení a chování
návštěvníka do služby
Google Analytics. Sleduje
návštěvníky na různých
zařízeních a
marketingových kanálech.

Relace

novakidschool.com

_ym_d

Obsahuje datum první
návštěvy návštěvníka na
webových stránkách.

1 rok

novakidschool.com

_ym_isad

Tento soubor cookie se
používá ke zjištění, zda
má návštěvník ve svém
prohlížeči software pro
blokování reklam.

1 den

novakidschool.com

_ym_retryReqs

Registruje statistické
údaje o chování uživatelů
na Webových stránkách.
Používá se pro interní
analýzu provozovatelem
Webových stránek.

Trvalé

novakidschool.com

_ym_uid

Tento soubor cookie se
používá ke
shromažďování
neosobních informací o
chování návštěvníka na
Webových stránkách a
neosobních statistik o
návštěvnících.

1 rok

novakidschool.com

referrer

Ukládá údaje o tom, které
Webové stránky uživatel
navštívil.

29 dní

novakidschool.com

tmr_reqNum

Lokální soubor cookie
obsahující počet
požadavků odeslaných na
server. Lze jej použít k
odhadu ztráty při přenosu.

1 rok

novakidschool.com

_hjTLDTest

Při spuštění skriptu Hotjar
se pokusíme určit
nejobecnější cestu k
souboru cookie, kterou
bychom měli použít místo
názvu hostitele stránky.
To se provádí proto, aby
soubory cookie mohly být
sdíleny napříč
subdoménami (pokud je
to možné). Abychom to
ověřili, zkusíme uložit
soubor cookie
_hjTLDTest pro různé
alternativní podřetězce
URL adresy. Po této
kontrole je soubor cookie
odstraněn.

Trvalé

novakidschool.com

_hjid

Soubor cookie Hotjar,
který se nastaví, když
zákazník navštíví stránku
se skriptem Hotjar. Slouží
k uchování ID uživatele
služby Hotjar, které je pro
danou stránku v
prohlížeči jedinečné. Tím
je zajištěno, že chování
při dalších návštěvách
stejné stránky bude
přiřazeno stejnému ID
uživatele.

1 rok

novakidschool.com

tmr_reqNum

Lokální soubor cookie
obsahující počet
požadavků odeslaných na
server. Lze jej použít k
odhadu ztráty při přenosu.

1 rok

novakidschool.com

_hjTLDTest

Při spuštění skriptu Hotjar
se pokusíme určit
nejobecnější cestu k
souboru cookie, kterou
bychom měli použít místo
názvu hostitele stránky.
To se provádí proto, aby
soubory cookie mohly být
sdíleny napříč
subdoménami (pokud je
to možné). Abychom to
ověřili, zkusíme uložit
soubor cookie
_hjTLDTest pro různé
alternativní podřetězce
URL adresy. Po této
kontrole je soubor cookie
odstraněn.

Trvalé

novakidschool.com

_gcl_au

Jde o soubor cookie první
strany pro funkci
„Conversion Linker“ –
přebírá informace při
kliknutí na reklamu a
ukládá je do souboru
cookie první strany, aby
bylo možné přiřadit
konverze mimo hlavní
stránku.

3 měsíce

novakidschool.com

tmr_lvidTS

Místní soubor cookie,
obsahuje časové razítko
pro generování souboru
cookie tmr_lvid

1 rok

novakidschool.com

tmr_lvid

Místní soubor cookie,
identifikátor návštěvníka
na Webových stránkách.
Používá se k zajištění
funkčnosti metody
getClientID, ke cachování
vydávání souborů cookie
VID a také k výpočtu
velikosti publika pro
prohlížeče, které
nepodporují soubory
cookie třetích stran.

1 rok

novakidschool.com

_hjFirstSeen

Tento soubor cookie je
nastaven k identifikaci
první relace nového
uživatele. Ukládá hodnotu
true/false, která udává,
zda byl tento uživatel v
aplikaci Hotjar
zaznamenán poprvé.
Tento soubor cookie
používají filtry pro
nahrávání k identifikaci
nových relací uživatelů.

Trvalé

novakidschool.com

intercom-session

Umožňuje uživatelům po
dobu 1 týdne přistupovat
ke svým konverzacím a
nechat si zasílat data na
stránkách, z nichž se
odhlásili.

7 dní

novakidschool.com

intercom-id

Umožňuje návštěvníkům
zobrazit všechny
konverzace, které vedli na
webových stránkách
Intercom.

1 rok

novakidschool.com

_ym_isad

Zjišťuje, zda má uživatel
nastavené blokování
reklam

Trvalé

www.novakidschool.com

__stripe_mid

Soubory cookie pro
prevenci podvodů a další
podobné technologie,
které nasazujeme na
našich Webových
stránkách, nám pomáhají
zjišťovat informace o
počítačích a webových
prohlížečích používaných
k přístupu ke službám
Stripe. Tyto informace
nám pomáhají
monitorovat a odhalovat
potenciálně škodlivé nebo
nezákonné používání
našich Služeb.

1 rok

www.novakidschool.com

utm_data

Slouží k efektivnímu
porozumění reklamám

3 měsíce

www.novakidschool.com

initial_page

Slouží k pochopení, která
stránka je odkazující

30 dní

www.novakidschool.com

referrer

Ukládá údaje o tom, které
Webové stránky uživatel
navštívil.

30 dní

school.novakidschool.com

__stripe_mid

Soubory cookie pro
prevenci podvodů a další
podobné technologie,
které nasazujeme na
našich Webových
stránkách, nám pomáhají
zjišťovat informace o
počítačích a webových
prohlížečích používaných
k přístupu ke službám
Stripe. Tyto informace
nám pomáhají
monitorovat a odhalovat
potenciálně škodlivé nebo
nezákonné používání
našich Služeb.

1 rok

yandex.ru

yandexuid

Zaznamenává údaje o
chování návštěvníků na
webových stránkách.
Slouží k interní analýze a
optimalizaci webových
stránek.

1 rok

yandex.ru

ymex

Zaznamenává údaje o
chování návštěvníků na
webových stránkách.
Slouží k interní analýze a
optimalizaci webových
stránek.

1 rok

google.com

__Secure3PAPISID

Tento soubor cookie
přenáší informace o tom,
jak koncový uživatel
používá Webové stránky,
a o případné reklamě,
kterou koncový uživatel
viděl před návštěvou
těchto stránek.

2 roky

google.com

SAPISID

Soubory cookie HSID,
SSID, APISID a SAPISID
umožňují společnosti
Google shromažďovat
informace o uživatelích
videí hostovaných
službou YouTube.

2 roky

google.com

APISID

Soubory cookie HSID,
SSID, APISID a SAPISID
umožňují společnosti
Google shromažďovat
informace o uživatelích
videí hostovaných
službou YouTube.

2 roky

google.com

SSID

Soubory cookie HSID,
SSID, APISID a SAPISID
umožňují společnosti
Google shromažďovat
informace o uživatelích
videí hostovaných
službou YouTube.

2 roky

google.com

HSID

Soubory cookie HSID,
SSID, APISID a SAPISID
umožňují společnosti
Google shromažďovat
informace o uživatelích
videí hostovaných
službou YouTube.

2 roky

google.com

1P_JAR

Tento soubor cookie
přenáší informace o tom,
jak koncový uživatel
používá Webové stránky,
a o případné reklamě,
kterou koncový uživatel
viděl před návštěvou
těchto stránek.

29 dní

trustpilot.com

_hjid

Soubor cookie Hotjar,
který se nastaví, když
zákazník navštíví stránku
se skriptem Hotjar. Slouží
k uchování ID uživatele
služby Hotjar, které je pro
danou stránku v
prohlížeči jedinečné. Tím
je zajištěno, že chování
při dalších návštěvách

1 rok

stejné stránky bude
přiřazeno stejnému ID
uživatele.
trustpilot.com

TrustboxSplitTest

Tyto soubory cookie
Trustpilot se používají k
zobrazení našich recenzí
a hodnocení uživatelům.

3 měsíce

trustpilot.com

amplitude_id

Tyto soubory cookie
Trustpilot se používají k
zobrazení našich recenzí
a hodnocení uživatelům.

10 let

trustpilot.com

OptanonConsent

Tyto soubory cookie
Trustpilot se používají k
zobrazení našich recenzí
a hodnocení uživatelům.

1 rok

trustpilot.com

__auc

Tyto soubory cookie
Trustpilot se používají k
zobrazení našich recenzí
a hodnocení uživatelům.

1 rok

trustpilot.com

TrustboxSplitTest

Tyto soubory cookie
Trustpilot se používají k
zobrazení našich recenzí
a hodnocení uživatelům.

3 měsíce

trustpilot.com

TP.uuid

Tyto soubory cookie
Trustpilot se používají k
zobrazení našich recenzí
a hodnocení uživatelům.

28 let

trustpilot.com

ajs_anonymous_id

Tyto soubory cookie
Trustpilot se používají k
zobrazení našich recenzí
a hodnocení uživatelům.

1 rok

trustpilot.com

OptanonAlertBoxCl
osed

Tyto soubory cookie
Trustpilot se používají k
zobrazení našich recenzí
a hodnocení uživatelům.

1 rok

privy.com

_hjTLDTest

Při spuštění skriptu Hotjar
se pokusíme určit
nejobecnější cestu k
souboru cookie, kterou
bychom měli použít místo
názvu hostitele stránky.
To se provádí proto, aby
soubory cookie mohly být
sdíleny napříč
subdoménami (pokud je
to možné). Abychom to
ověřili, zkusíme uložit
soubor cookie
_hjTLDTest pro různé
alternativní podřetězce
URL adresy. Po této
kontrole je soubor cookie
odstraněn.

Relace

privy.com

_hp2_ses_props

Tyto soubory cookie
shromažďují informace
pro měření návštěvnosti a
pochopení toho, jak
návštěvníci používají
naše Webové stránky.
Patří sem sledování
aktivity uživatele na
těchto stránkách, včetně
navštívených stránek a
odkazů, na které uživatel
kliknul.

Trvalé

privy.com

_hjFirstSeen

Tento soubor cookie je
nastaven k identifikaci
první relace nového
uživatele. Ukládá hodnotu
true/false, která udává,
zda byl tento uživatel v
aplikaci Hotjar
zaznamenán poprvé.
Tento soubor cookie
používají filtry pro
nahrávání k identifikaci
nových relací uživatelů.

Trvalé

privy.com

_gid

Soubory cookie začínající
na __utm a _ga pocházejí
ze služby Google
Analytics a slouží k
zaznamenávání statistik o
návštěvnících.

1 den

privy.com

__cfduid

Soubor cookie __cfduid
pomáhá společnosti
Cloudflare odhalit
škodlivé návštěvníky
webových stránek našich
zákazníků a minimalizuje
blokování legitimních
uživatelů. Může být
umístěn v zařízeních
koncových uživatelů
našich zákazníků, aby
bylo možné identifikovat
jednotlivé klienty za
sdílenou IP adresou a
použít nastavení
zabezpečení pro
jednotlivé klienty. Tento
soubor cookie je nezbytný
pro podporu
bezpečnostních funkcí
služby Cloudflare.

30 dní

privy.com

_hjid

Soubor cookie Hotjar,
který se nastaví, když
zákazník navštíví stránku
se skriptem Hotjar. Slouží
k uchování ID uživatele
služby Hotjar, které je pro
danou stránku v
prohlížeči jedinečné. Tím
je zajištěno, že chování
při dalších návštěvách
stejné stránky bude
přiřazeno stejnému ID
uživatele.

1 rok

privy.com

__zlcmid

Tyto soubory cookie
spravuje společnost
ZopIM, která poskytuje
technologii pro náš
systém živého chatu.
Soubor cookie __zlcmid
vám umožní pokračovat v
chatu při prohlížení
různých stránek na
našem webu nebo pokud
se na web vrátíte později.
Pokud se rozhodnete tuto
službu zakázat v nabídce
možností živého chatu
nebo přepínačem
ON/OFF, soubor cookie
__zlcprivacy se nastaví
tak, aby si toto rozhodnutí
pamatoval, a soubor
cookie __zlcmid se
odstraní.

1 rok

privy.com

_hp2_id

Tyto soubory cookie
shromažďují informace
pro měření návštěvnosti a
pochopení toho, jak
návštěvníci používají
naše Webové stránky.
Patří sem sledování
aktivity uživatele na
těchto stránkách, včetně
navštívených stránek a
odkazů, na které uživatel
kliknul.

1 rok

privy.com

_ga

Soubory cookie začínající
na __utm a _ga pocházejí
ze služby Google
Analytics a slouží k
zaznamenávání statistik o
návštěvnících.

2 roky

4.3 Reklamní soubory cookie
Název poskytovatele
služeb

Název souboru
cookie

Popis

Platnost

novakidschool.com

_fbp

Facebook tento soubor
cookie používá k
poskytování řady
reklamních produktů,
například nabídek v
reálném čase od
inzerentů třetích stran.

3 měsíce

novakidschool.com

_gcl_au

Google AdSense tento
soubor cookie používá
k experimentování s
efektivitou reklamy na
webových stránkách
využívajících její
služby.

3 měsíce

novakidschool.com

_ym#_last Hit

Společnost Yandex
tento soubor cookie
používá k určení času,
aby získala přesnou
informaci o tzv. bounce
rate (procento
návštěvníků, kteří web
ihned po vstupu
opustili).

Trvalé

novakidschool.com

_ym#_lsid

Slouží k identifikaci
uživatelů Webových
stránek.

Trvalé

novakidschool.com

_ym#_reqNum

Slouží k určení
pořadového čísla
požadavku na tag
Yandex.Metrica v
prohlížeči uživatele.

Trvalé

novakidschool.com

_ym_metrika_enabld

Tento soubor cookie se
používá ke
shromažďování údajů
o chování návštěvníka
na Webových
stránkách. Tyto
informace lze použít k
přiřazení segmentu
návštěvníků na
základě společných
preferencí.

1 den

novakidschool.com

metrika_enabled

Slouží ke sledování
návštěvníků na více
webových stránkách za
účelem zobrazení
relevantní reklamy na
základě preferencí
návštěvníka.

1 den

novakidschool.com

_privy_

Slouží k rozlišení
uživatelů.

1 rok

novakidschool.com

_gaexp

Soubory cookie
2 měsíce
začínající na __utm a
_ga pocházejí ze služby
Google Analytics a
slouží k zaznamenávání
statistik o
návštěvnících.

school.novakidschool.com

tmr_detect

Tyto soubory cookie
jsou používány
službami Google ke
shromažďování
informací, které nám
umožňují zobrazovat
naše reklamy ve
funkcích, jež jsou
součástí sítě Google
Display Network.

1 den

google.com

ads/ga-audiences

Používá se ve službě
Google AdWords k
opětovnému oslovení
návštěvníků, kteří se s
největší
pravděpodobností
zkonvertují na
zákazníky, a to na
základě jejich chování
na různých webových
stránkách.

Relace

google.com

pagead/1pconversion/#

Tento soubor cookie
generuje společnost
Google za účelem
sledování událostí,
jako jsou konverze
nebo jiné důležité
interakce uživatelů na
Webových stránkách.

Relace

atdmt.com

ATN

Tento soubor cookie
cílí reklamy na základě
profilování
uživatelského chování
a zeměpisné polohy.

2 roky

atdmt.com

https://cx.atmdt.com/

Nastaví jedinečné ID
návštěvníka, které
umožní inzerentům
třetích stran cílit na
návštěvníka relevantní
reklamu. Tuto službu
párování poskytují
reklamní uzly třetích
stran, které inzerentům
usnadňují podávání
nabídek v reálném
čase.

Relace

facebook.com

fr

Facebook tento soubor
cookie používá k
poskytování řady
reklamních produktů,
například nabídek v
reálném čase od
inzerentů třetích stran.

3 měsíce

yandex.ru

i

Slouží k identifikaci
uživatelů Webových
stránek.

1 rok

yandex.ru

webvisor/48570440

Tento soubor cookie
shromažďuje
uživatelské akce na
dané stránce za
účelem analýzy
uživatelské zkušenosti
bez údajů, které
uživatel zadává do
formulářů.

Relace

yandex.ru

yabs-sid

Zaznamenává údaje o
chování návštěvníků
na webových
stránkách. Slouží k
interní analýze a
optimalizaci webových
stránek.

Relace

yandex.ru

yuidss

Zaznamenává údaje o
chování návštěvníků
na webových
stránkách. Slouží k
interní analýze a
optimalizaci webových
stránek.

1 rok

doubleclick.net

test_cookie

Slouží ke kontrole, zda
prohlížeč uživatele
podporuje soubory
cookie.

1 den

google.com

SID

Tyto soubory cookie
používá společnost
Google k zobrazování
personalizovaných
reklam na stránkách
Google na základě
posledních
vyhledávání a
předchozích interakcí.

2 roky

google.com

__Secure-3PSID

Tyto soubory cookie
používá společnost
Google k zobrazování
personalizovaných
reklam na stránkách
Google na základě
posledních
vyhledávání a
předchozích interakcí.

2 roky

google.com

NID

Tyto soubory cookie
používá společnost
Google k zobrazování
personalizovaných
reklam na stránkách
Google na základě
posledních
vyhledávání a
předchozích interakcí.

1 rok

google.com

__Secure-3PSIDCC

Tyto soubory cookie
používá společnost
Google k zobrazování
personalizovaných
reklam na stránkách
Google na základě
posledních
vyhledávání a
předchozích interakcí.

1 rok

.privy.com

_privy_

Slouží k rozlišení
uživatelů.

5. CO DĚLÁME SE SHROMÁŽDĚNÝMI INFORMACEMI?
5.1 Nezbytně nutné soubory cookie
Informace, které shromažďujeme, používáme k:
●
●
●
●
●

ověření účtu uživatele během relace;
zapamatování voleb provedených na Webových stránkách;
zabránění podvodnému přístupu k uživatelskému účtu;
poskytování služeb Chatu;
zpracování plateb kartou.

1

1 rok

5.2 Sledovací, výkonnostní a analytické soubory cookie
Informace, které shromažďujeme, používáme k:
●
●
●

zapamatování vašich údajů, abyste je nemuseli znovu zadávat během návštěvy nebo při
příští návštěvě Webových stránek;
sledování souhrnných ukazatelů používání, jako je celkový počet návštěvníků a
zobrazených stránek;
zlepšování služeb společnosti NovaKid.

5.3 Reklamní soubory cookie
Informace, které shromažďujeme, používáme k:
●
●
●

poskytování vlastních personalizovaných reklam, obsahu a informací;
monitorování účinnosti našich marketingových kampaní;
informování uživatelů o aktuálních propagačních akcích.

6. POVOLENÍ SOUBORŮ COOKIE
Při vstupu na naše Webové stránky mohou uživatelé aktivně zaškrtnout požadované preference
ve vyskakovacím okně o souborech cookie, které budeme v budoucnu používat. Tento souhlas
je třeba každých 12 měsíců obnovit.
Soubory cookie jsou rozděleny do čtyř přehledných kategorií, které může uživatel podle svých
preferencí zaškrtnout nebo odškrtnout. Nezbytně nutné soubory cookie nelze odškrtnout a
odmítnout, protože jsou nezbytné pro správné fungování našich Webových stránek.
7. BLOKACE SOUBORŮ COOKIE
Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby soubory cookie nepřijímal, ale to může omezit vaši
možnost používat naše Služby. Je například možné, že se nebudete moci přihlásit ke svému
účtu. Na následujících odkazech se dozvíte, jak změnit nastavení souborů cookie a reklam:
•
•
•
•

http://www.aboutcookies.org/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://optout.aboutads.info/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

8. TŘETÍ STRANY / VLOŽENÝ OBSAH
Webové stránky využívají různé aplikace a služby třetích stran s cílem zlepšit uživatelský zážitek
při jejich používání. Patří sem platformy sociálních médií, jako je Facebook. V důsledku toho
mohou být soubory cookie vymezeny těmito třetími stranami a použity ke sledování vašich online
aktivit. Upozorňujeme, že NovaKid nemá přímou kontrolu nad informacemi shromažďovanými
těmito soubory cookie. Chcete-li získat více informací o souborech cookie používaných třetími
stranami prostřednictvím vloženého obsahu, doporučujeme vám prostudovat zásady ochrany
osobních údajů a podmínky používání těchto třetích stran.
Tyto zásady používání souborů cookie můžeme průběžně aktualizovat. Jakmile provedeme
změny, zveřejníme pozměněnou verzi na webu novakidschool.com a upozorníme vás na ni v
systémové zprávě nebo v e-mailu zaslaném na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském
účtu. Pravidelně kontrolujte aktualizace Zásad používání souborů cookie společnosti NovaKid.
Předchozí verze: 1. května 2021

