
 

 
Zásady používání cookies 

 
1.    Kateřina Zlámalíková – Pár Tahama 
IČ: 04957709, se sídlem: Nové Homole 65, 370 01, České Budějovice (dále jen „Společnost“) 
provozuje webovou stránku www.partahama.cz (dále jen „Webová stránka“). 
 
2.    Webová stránka používá cookies. Cookie je jednoduchý textový soubor (obvykle o 
velikost pouhých několika kB), který navštívená Webová stránka odešle do Vašeho 
internetového prohlížeče. Cookie umožňuje Webové stránce zaznamenat informace o Vaší 
návštěvě, například preferovaný jazyk a další Vaše individuální nastavení. Příští návštěva 
Webových stránek tak může být pro Vás snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou 
důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. 
 
3.    Běžně můžete cookies zakázat změnou nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči. 
Pokud se rozhodnete cookies zakázat, přijdete o některé funkce a funkcionality Webové 
stránky.  
 
4.    Společnost plně respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví Webové stránky 
a veškeré informace shromážděné o uživatelích vedou pouze ke zkvalitnění služeb. 
 
5.    Webová stránka používá anonymní cookies Google Analytics, jež jsou poskytovány 
společností Google Inc. (dále jen „Google“) za účelem monitoringu použití a analýzy 
webových stránek. Informace generované těmito cookies jsou přenášeny do Google, jež je 
používá pro analýzu použití Webových stránek a za účelem poskytování dalších služeb 
souvisejících s činností Webových stránek a internetu. Google může tyto informace sdílet s 
třetími stranami, pokud to vyžaduje zákon nebo v případech, kdy tyto strany zpracovávají 
informace jménem Google. Google nebude spojovat IP adresu se žádnými dalšími údaji 
zpracovávanými Google. 
 
6.    Kliknutí na odkaz mimo naší Webovou stránku Vás může převést na jiné webové stránky, 
jejichž pravidla pro ochranu osobních údajů se mohou od Pravidel pro ochranu osobních 
údajů Společnosti lišit. Společnost nenese žádnou odpovědnost za tyto externí webové 
stránky, odkazy nebo informace poskytované či zpracovávané provozovateli těchto dalších 
webových stránek. 
 
7.    Přečtěte si také Všeobecné podmínky a Zásady ochrany osobních údajů, abyste se 
dozvěděli, jaké služby Společnost poskytuje, jak je možné Webové stránky využívat a co 
Společnost dělá pro to, aby zajistila důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů. 


