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Informace o technických, funkčních a analytických cookies
1. Zásady práce s cookies
Pro správnou funkci stránek Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen ZÚ ÚL)
využíváme soubory na vašem zařízení, které nesou označení cookies.
Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní
zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují
vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, zvolený jazyk,
zvolená velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje při příští
návštěvě nemusíte zadávat znovu.
2. Více informací o cookies a bezpečnosti na internetu
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Pokud se chcete dozvědět více informací na téma bezpečnost na internetu a základní rady
uživatelům, poslechněte si audio seriál s příznačným názvem Cookies, který je přístupný na
stránkách Českého rozhlasu (https://www.mujrozhlas.cz/cookies).

3. Cookies na webech ZÚ ÚL
Pokud bude mít Váš internetový prohlížeč použití cookies povoleno, vycházíme z toho, že
souhlasíte s využíváním cookies na webových stránkách ZÚ ÚL.
Pokud si tento souhlas přejete odvolat, stačí použití cookies v prohlížeči zablokovat nebo všechny
stávající cookies ze svého prohlížeče vymazat.
Upozorňujeme, že blokování souborů cookies může mít negativní vliv na funkčnost webových
stránek ZÚ ÚL. Vaše preference můžete ve vašem internetovém prohlížeči libovolně kdykoliv
měnit.
Technická cookies
K tomu, aby naše internetové stránky fungovaly správně (např. abyste si mohli vytvořit uživatelský
profil, přihlásit se do něj apod.) používáme technická cookies. Bez nich by náš web a rezervační
systém nemohl vůbec fungovat.
Funkční cookies
Abyste se nemuseli neustále přihlašovat a abyste si nemuseli pořád dokola nastavovat své
preference (např. nastavení jazyka, ve kterém se vám náš web zobrazí apod.), pomáhají vám
funkční cookies. V takovém případě je vaše heslo vždy zašifrované. Používání těchto cookies není
nezbytně nutné, ale výrazně vám ulehčí a urychlí návštěvu naší internetové stránky www.zuusti.cz.
Analytická cookies
Analytická cookies nám pomáhají vylepšit náš web www.zuusti.cz, rezervační systém a přihlášení
do dalších služeb, z čehož ve výsledku těžíte opět vy. Analytická cookies na našem webu jsou
shromažďována skriptem společnosti Google Inc., který následně tato data anonymizuje. Po
anonymizaci se již v žádném případě nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies

nelze přiřadit konkrétnímu uživateli / konkrétní osobě. Používáme a pracujeme pouze s cookies
v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem
webu choval (jaké stránky navštívil, jaké služby si prohlížel a využil). Poznatky z těchto cookies
používáme i pro marketingové činnosti, kdy pak můžeme na základě těchto údajů zobrazovat
reklamu i na cizích webových stránkách, které ve vztahu k vám považujeme za relevantní.
Pokud chcete mít kontrolu nad tím, jaké vaše analytické cookies zpracováváme, můžete použít
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https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Jak zpracovávání cookies zakázat? Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů se
zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech,
nebo si v prohlížeči můžete ukládání cookies zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání
technických a funkčních cookies, znemožníte fungování některých funkcí, které vám napomáhají
při vyhledávání. Vypnutím analytických cookies nám nicméně bohužel podstatně ztížíte zlepšování
našeho webu
a služeb na něm provozovaných. Náš web bude fungovat zcela
korektně, jen vy se připravíte
o výhody.
Pro další informace prosím navštivte webovou prezentaci Úřadu pro ochranu osobních údajů
(ÚOOÚ): https://www.uoou.cz/cookies-a-gdpr/d-29966. Podle ÚOOÚ za souhlas se zpracováním
a používání cookies je považováno samotné nastavení prohlížeče, kde si každý uživatel nastaví,
jakým způsobem budou cookies na konkrétním webu analyzována a zpracovávána.
Marketingové cookies
Informace z cookies jsou využívány také pro reklamní účely. Díky nim vám můžeme nabídnout
zajímavější obsah a informace o našich činnostech/službách i na sociálních sítích, dalších
webových stránkách či v aplikacích.
Naše weby využívají službu Google Analytics a YouTube, které poskytuje společnost Google, Inc.
Abychom vám mohli poskytovat ještě lepší služby a přesněji cílený obsah, můžeme v některých
případech využívat i služeb třetích stran. Na tyto služby se vztahují vlastní zásady ochrany
uživatelských údajů, které jsou k dispozici u jednotlivých poskytovatelů těchto služeb.
Pokud nesouhlasíte a nepřejete si být při návštěvě našich webových stránek předmětem analýzy
nebo remarketingu, můžete dle návodu na níže uvedeném odkazu takové služby plošně vypnout či
se z nich odhlásit:
 Google Analytics
 Zásady ochrany osobních údajů
 https://policies.google.com/privacy
 Odhlášení z analýzy
 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 Facebook Pixel
 Zásady ochrany osobních údajů
 https://www.facebook.com/policy/cookies/
 Sklik
 Zásady ochrany osobních údajů
 https://o.seznam.cz/personalizovana-reklama/

Můžete také ovládat, co vaše zařízení bude sdílet při návštěvě nebo interakci s weby nebo
aplikacemi, které používají služby Google. Nastavení reklam vám umožňuje ovládat reklamy, které
se vám zobrazují ve službách Google (například ve vyhledávání Google nebo na YouTube), nebo
na webech a v aplikacích třetích stran, které používají inzertní služby Google. Můžete také zjistit,
jak se reklamy personalizují, odhlásit se z personalizovaných reklam nebo zablokovat konkrétní
inzerenty.
Pokud jste přihlášeni k účtu Google, můžete na stránce Moje aktivita zobrazit a ovládat data, která
se vytvářejí, když používáte služby Google, včetně informací, které Google shromažďuje
z navštívených webů a aplikací. Tato možnost se odvíjí od nastavení účtu. Aktivitu můžete
procházet podle data nebo tématu a můžete ji částečně či úplně smazat.

Pokud si přejete zjistit, jaké vaše analytické cookies pomocí nástrojů společnosti Google
zpracováváme, můžete si nainstalovat přídavný modul do běžných internetových prohlížečů
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Tento modul umí také analytické měření zablokovat.
4. Remarketing a retargeting
ZÚ ÚL pracuje v rámci Google Analytics, Facebook Pixel a Sklik i s remarketingovými
a retargetingovými funkcemi a přehledy anonymizovaných demografických údajů. K tomu využívají
tito poskytovatelé cookies.
Odhlásit se z těchto funkcionalit lze prostřednictvím odkazů na weby poskytovatelů služeb výše.
5. Jak nastavit ukládání a mazání cookies třetích stran nebo omezit jejich použití
v internetové prohlížeči
Internetové prohlížeče nabízejí možnost uživatelského nastavení práce s cookies. Nastavení
těchto prohlížečů umožňuje povolení nebo zakázání ukládání všech cookies, cookies třetích stran,
čtení cookies anebo jejich kompletní smazání. Takové nastavení je vždy individuální pro každý
webový prohlížeč a vývojáři prohlížečů tato nastavení mohou kdykoli změnit.
6. Další obsah třetích stran na webových stránkách ZÚ ÚL
Na webech ZÚ ÚL prezentujeme návštěvníkům plnohodnotný obsah, nabídku činností/služeb,
které ZÚ ÚL nabízí, rezervační systém pro objednání klientů, COVID-19 vyšetření, uživatelsky
přívětivý systém pro získání výsledků měření, analýz a studií, které ZÚ ÚL poskytuje, pylové
zpravodajství, ordinace očkování a cestovní medicíny, poradny HIV/AIDS, hygienické laboratoře,
ordinace a laboratoře imunologie, alergologie a další... Naše tři centra: Centrum hygienických
laboratoří, Centrum zdravotních služeb a Centrum imunologie a mikrobiologie zveřejňují ověřené a
relevantní informace. Z těchto důvodu do příspěvků vkládáme obsah šířený pomocí nástrojů a
služeb třetích stran. Typicky jde například o texty, zprávy, aktuality, oznámení a videa ze sociální
sítě YouTube, Facebook, LinkedIn a Instagram.
Během načítání webových stránek s prvky z těchto služeb můžete být předmětem jejich
analytických nástrojů. O možnostech odhlášení se z těchto nástrojů nad rámec omezení užívání
cookies pomocí vašeho webového prohlížeče se dočtete více přímo na webových stránkách
jednotlivých služeb.
Seznam těch nejpoužívanějších služeb a nástrojů třetích stran pro zobrazování obsahu:






YouTube
Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram

7. Cookies a mobilní aplikace
Některé mobilní aplikace využívají technologii webview, která umožňuje ukládání webových
cookies do vašeho prohlížeče v mobilním zařízení. Smazání cookies je možné odinstalováním
aplikace či vymazáním jejích dat v nastavení systému.
Další informace o možnostech mazání či blokování ukládání cookies u webview jsou k dispozici
v rámci jednotlivých operačních systémů mobilních zařízení.

