Zásady používání souboru cookies
Jednotlivé stránky www.oftum.cz používají cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby.
Používáním stránek provozovaných Společností OFTUM BOHEMIA, s.r.o., vyjadřujete společnosti
souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové
stránky a v prohlížeči je povoleno přijímání souborů cookies, považujeme to za přijetí našich
podmínek používání souborů cookies. Instrukce na změnu cookies najdete v pomoci každého
prohlížeče.
Na našich webových stránkách používáme několik typů cookies:
• Základní soubory cookies - Tyto soubory cookies tvoří základ pro provoz našich webových
stránek a umožňují používání základních funkcí, jakými jsou například zabezpečené oblasti
nebo online platby. Základními cookies jsou např. zapamatování přihlášení, umožnění
přístupu k zabezpečeným oblastem bez nutnosti opětovného přihlášení, předvyplnění
formulářů apod. Bez těchto cookies nemůžeme poskytovat služby, které tvoří základ našich
stránek. Pokud tyto cookies zakážete, nebudeme moci zaručit bezchybný chod stránek.
• Provozní soubory cookies - Pomocí provozních cookies shromažďujeme statistické
informace o tom, jak používáte naše webové stránky. Tyto technické informace nám např.
řeknou, na které části webové stránky jste klikli, které stránky jste navštívili naposledy a p.
Tyto cookies nám slouží k analýze a vylepšování našich webových stránek z hlediska
obsahu, výkonu a designu. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme vám zaručit bezchybný
chod našich stránek.
• Funkční soubory cookies - Funkční soubory cookies nejsou nezbytné, ale pomáhají nám
vylepšit funkčnost našich webových stránek. Jde například o zapamatování nastavení
zvolených při předchozí návštěvě stránky, např. rozložení obsahu, výběr lokality apod.,
abyste je nemuseli znovu nastavovat. Pomocí těchto cookies zjišťujeme, zda vám již byla
nabídnuta určitá služba nebo poskytujeme informace z vaší aktuální oblasti, pokud
souhlasíte se sdílením těchto informací. Ačkoli použití těchto cookies záleží výhradně na
vašem nastavení, jejich případným vypnutím byste mohli přijít o některé služby, které
bychom vám mohli poskytovat.
• Soubory cookie třetích stran - Na stránkách oftum.cz je integrován obsah z jiných
webových stránek. Proto mohou být během používání našich webových stránek vytvořené
soubory cookies, které nepodléhají naší kontrole. Jde například o případ, kdy prohlížená
webová stránka používá nástroj pro analýzu nebo marketingovou automatizaci od třetí
strany (například nástroje společností Google), nebo zobrazuje obsah webových stránek třetí
strany, např. YouTube nebo Facebook. To má za následek přijetí souborů cookies od těchto
služeb třetích stran. Společnost OFTUM BOHEMIA, s.r.o. nemůže mít kontrolu nad
ukládáním ani přístup k těmto souborům cookies. Pokud chcete vědět, jak tyto třetí strany
používají soubory cookies, přečtěte si zásady ochrany soukromí a zásady používání souborů
cookies těchto služeb.

Jak můžete nastavení cookies změnit?
Cookies, které se na našich webových stránkách používají, si můžete nastavit ve svém webovém
prohlížeči. Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automaticky zapnuté cookies.
Toto nastavení lze změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies
poslat do vašeho zařízení.
Instrukce na změnu cookies najdete v pomoci každého prohlížeče. Pokud používáte různé zařízení

pro přístup k stránkám (např. počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na
každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies.
Budeme respektovat, pokud si přednastavené nastavení cookies změníte. Vypnutí některých cookies
však může mít dopad na funkčnost našich webových stránkách.

