
Zásady zpracování cookie 

 

Na těchto webových stránkách pracujeme se soubory cookies. Více 
si o naší práci s cookies můžete přečíst níže.  

Naše kontaktní údaje jsou:  

CZESEED s.r.o. 
Přemysla Otakara II. 2476 
688 01 Uherský Brod 
IČ 09887091  
C 121470/KSBR Krajský soud v Brně 

 

Tel: +420 778 710 964 
E-mail: support@czeseed.com 

Co jsou cookies a k čemu slouží 
Cookies jsou textové soubory, které po omezenou dobu ukládají 
určité informace. V okamžiku, kdy poprvé vstoupíte na příslušnou 
internetovou stránku, váš prohlížeč tyto soubory automaticky stáhne 
a uloží do vašeho zařízení (telefon, tablet, počítač). Soubor cookie 
obsahuje nejméně dva komponenty, a to název a hodnotu souboru. 
Obvykle obsahuje také datum, kdy dojde k jeho automatickému 
smazání (to je nastaveno podle plánované životnosti daného 
souboru). Existuje rozdíl mezi soubory cookies platnými po dobu 
relace (session cookies) a trvalými soubory cookie (persistent 
cookies). Soubory cookie platné po dobu relace jsou automaticky 
vymazány ihned poté, co příslušná prohlížecí relace skončí. Trvalé 
soubory cookie zůstanou ve vašem počítači uloženy po celou dobu 
životnosti příslušných souborů cookies a k jejich vymazání dojde až 
na konci uvedené doby.  

Soubory cookie jsou určeny k tomu, aby uživatelům usnadňovaly 
návštěvy internetových stránek a aby pro ně byly návštěvy 
uživatelsky příjemné. Soubory cookies si uloží vámi preferované 
nastavení, a pokud se na určitou internetovou stránku vrátíte 
opakovaně, umožní stránce „vzpomenout si“, které produkty jste 
naposledy vložili do košíku, nebo zajistí, aby se stránka automaticky 



zobrazila ve vámi preferovaném nastavení nebo s preferovanou 
velikostí písma. 

Jaké typy cookies používáme 

• Technické, funkční 
Tyto cookies jsou nutné k tomu, abychom vám zobrazili naše 
webové stránky a aby fungovaly tak, jak mají (např. aby se 
vám náš obsah zobrazoval v nastavení, které preferujete – 
například v určitém jazyce nebo vám jinak ulehčily prohlížení) 

• Analytické 
Tyto cookies nám pomáhají analyzovat, jak fungují naše 
webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho 
web případně přizpůsobovat a měnit 

• Marketingové 
Pomocí těchto cookies můžeme my nebo třetí strany po vaší 
návštěvě přizpůsobit nabídku našich služeb, tato nabídka se 
vám potom může zobrazovat i mimo naše webové stránky 

Konkrétní cookies a bližší informace přímo o nich najdete v tabulce 
v závěru této části. Nastavení souhlasu s používáním cookies na 
webu www.czeseed.com můžete provést na stránce “Nastavení 
cookies”. 

Proč můžeme cookies zpracovávat 

 

S technickými, funkčními cookies můžeme pracovat na základě 
právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli 
poskytovat. 

Analytické cookies nám umožňuje zpracovat tzv. oprávněný zájem. 
K takovému zpracování vás ale samozřejmě nesmíme jakkoliv nutit 
a můžete proti němu vznést tzv. námitku (kontaktní údaje uvádíme 
výše). Zpracování těchto cookies můžete kdykoliv zastavit 
prohlížením webových stránek v anonymním režimu, nebo zakázat 
v nastavení vašeho prohlížeče. 

Marketingové cookies můžeme zpracovávat na základě vašeho 
souhlasu. Váš souhlas odvozujeme z nastavení vašeho prohlížeče. 
Zpracování těchto cookies můžete kdykoliv zastavit prohlížením 



webových stránek v anonymním režimu, nebo zakázat v nastavení 
vašeho prohlížeče.  

Jak jde zabránit využívání cookies 

 

Cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu 
a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na 
našich webových stránkách, se posuzují v podobě hromadného 
celku, tedy v podobě, která neumožňuje identifikaci návštěvníka 
webu jako jednotlivce. 

Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po 
dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.  I vy sami si můžete 
v nastavení svého prohlížeče upravit povolení využívání souborů 
cookie tak, aby více odpovídalo vašim potřebám. Většina prohlížečů 
vám umožní přijmout či vymazat všechny soubory cookie nebo 
dovolit využívání pouze některých typů souborů cookie. Zamezit 
ukládání souborů cookies do vašeho koncového zařízení můžete tak, 
že v nastavení svého prohlížeče zvolíte funkci „nepovolovat cookies“ 
(„do not accept cookies“).  

Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/nastavení cookies: 

• Chrome 
• Firefox 
• Internet Explorer 
• Opera 
• Seznam 
• Android 
• Safari 
• Microsoft Edge 

Odmítnutí všech souborů cookies může mít za následek funkční 
omezení určitých internetových stránek. 

 

PŘEHLED POUŽÍVANÝCH COOKIES 
Tabulka s přehledem cookies. 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek?redirectlocale=cs&redirectslug=vymazani-cookies
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/
https://napoveda.seznam.cz/cz/email/seznam.cz-prohlizec/smazani-docasnych-souboru-cookies-seznam/
https://support.google.com/chrome/answer/2392709?visit_id=1-636270856459123937-2696746637&rd=1&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1
https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/microsoft-edge-data-o-proch%C3%A1zen%C3%AD-a-ochrana-soukrom%C3%AD-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd


Název Typ Poskytovatel Expirace Popis 

CookieConsent  Technické czeseed.com 1 rok Ukládá stav souhlasu uživatele se soubory cookie pro aktuální doménu 

JSESSIONID  Technické czeseed.com Session Zachovává stavy uživatelů napříč požadavky na stránky 

_dc_gtm_UA-# Analytické czeseed.com 1 den Používá správce značek Google k načítání skriptu Google Analytics. 

_ga Analytické czeseed.com 2 roky Používá ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou 
stránku. 

_gat Analytické czeseed.com 1 den Používá Google Analytics ke snížení počtu dotazů 

_gid Analytické czeseed.com 1 den Používá ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou 
stránku. 

collect Analytické google-
analytics.com 

Session Používá se k odesílání dat do Google Analytics o zařízení a chování návštěvníka. Sleduje návštěvníka napříč 
zařízeními a marketingovými kanály. 

 


