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Cookies 

Tyto stránky používají cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení. 

Aby tyto stránky správně fungovaly, někdy umisťujeme malé datové soubory nazvané cookies do vašeho 

zařízení, tak jako to činí většina internetových stránek. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho 

počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity 

a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze 

stránky na stránku. Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím 

těchto webových stránek, včetně podstránek a odkazů. Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče 

odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče. 

Druhy cookies 

Technické a Relační cookies 

Zajišťují základní technickou funkčnost webů/portálů, jazykovové volby apod. Relační cookis jsou 

automaticky smazány v momentě, kdyopustíte stránky. Napomáhají v průběhu návštěvy stránek jejich 

správnému zobrazení. 

 

Název Popis 

PHPSESSID Technická a Relační cookie pro správnou 

funkcionalitu portálu. 

javascript Technická cookie pro správnou funkciona-

litu portálu 

wrsmsjahudka  

wrsmsjahudka  

Permanentní cookies 

Permanentní cookies se ukládají v zařízení a mohou obsahovat anonymní identifikátor vašeho prohlížeče. 

Permanentní cookies vás samy o sobě neidentifikují jako jednotlivce, pouze identifikují přístup ke stránkám a 

chování uživatelů přistupujících z určitého zařízení a jsou využívany zejména pro účely statistik používání 

stránek. Permanentní cookies mohou být dále používány zejména pro měření a reklamu. Měřící cookies umí 

poznat opakovanou návštěvu webových stránek ze stejného prohlížeče na stejném zařízení a sledovat aktivity 

při prohlížení stránek. 

Reklamní cookies 

Reklamní cookies umožňují zobrazovat cílenou reklamu na stránkách na internetu, které jsou zapojeny do 

tohoto reklamního systému. Cílená reklama je zobrazena na základě chování anonymního uživatele či skupin 

Název Popis a účel 

wrsmsjahudka Slouží ke statistickým o návštěvnosti webu 

wrsmsjahudkadailyvisit Slouží ke statistickým o návštěvnosti webu 
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uživatelů na webových stránkách, díky identifikaci jejich prohlížeče, jak bylo popsáno výše. Pokud jste 

například minule hledali výhodné mobilní volání, při vaší další návštěvě vám cílená reklama nejspíše nabídne 

či připomene právě tuto službu. 

Do jiných webových stránek, které jsou zapojeny do tohoto reklamního systému, patří i některé stránky 

sociálních sítí. 

Stránky msjahudka.cz žádné permanentní cookies nevyužívají 

Souhlas s používáním cookies 

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Můžete je vymazat nebo předem odmítnout 

jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být 

nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte stránky, a některé služby a funkce 

nemusí fungovat. 

 

Správcem údajů je: Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, 391 65 Bechyně, IČ: 70991839 (dále jen 

„Správce nebo Škola“). 

Účelem: Je provoz webových stránek a statistické anonymní sledování návštěvnosti.  

Kdo poskytne více informací: V souvislosti s ochranou osobních údajů jmenoval Správce pověřence pro ochranu 

osobních údajů (dále jen „Pověřenec“). V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností ohledně zpracování osobních 

údajů se obracejte právě na Pověřence: 

Identifikace pověřence: NOVAK SOFTWARE s.r.o.  

IČ 26034166 se sídlem Branická 213/53, Praha 4, 140 00  

Kontakt: gdpr@nsw.cz,  Mantovská 697/1, Praha 10, 109 00   

Využívání cookies jde upravit nebo omezit takto: 

Vymazání – cookies můžete vymazat ve vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených 

stránek. 

Blokování cookies 

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na váš počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita 

těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na 

stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče: 

 Chrome 

 Firefox 

 Internet Explorer 

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org 

 

mailto:gdpr@nsw.cz
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=c
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
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