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Zásady používání souborů cookies 
Vítejte na stránkách Národní značky kvality potravin KLASA, jež jsou vlastnictvím 
Státního zemědělského intervenčního fondu. Tyto zásady používání souborů cookies 
slouží pro informaci o postupech získávání informací z Vašeho zařízení prostřednictvím 
souborů cookies a dalších technologií, ke kterému dochází v průběhu návštěvy našich 
webových stránek. 

Přehled Zásad o vyslovení souhlasu s používáním souborů cookies v EU 
Zákonné normy EU a ČR vyžadují, aby organizace zasílající soubory cookies ze svých 
webových stránek do počítačů návštěvníků získaly jejich "souhlas" po poskytnutí jasné 
a srozumitelné informace o tom, jak se soubory cookies na webových stránkách 
používají. 

Co jsou soubory „cookies“? 
Naše webové stránky používají soubory cookies za účelem zlepšení uživatelské 
zkušenosti tím, že si Vás a Vaše individuální nastavení umožňují „zapamatovat“. Soubor 
cookie je malý a jednoduchý textový soubor, který naše webové stránky uloží do Vašeho 
počítače, notebooku nebo mobilního zařízení, a pouze naše webové stránky mohou tento 
soubor vyhledat nebo si přečíst jeho obsah. Soubory cookies si můžete představit jako 
paměť webových stránek, která jim pomáhá si Vás zapamatovat pro případ další 
návštěvy. 
Každý soubor cookie je pro Váš webový prohlížeč unikátní. Obsahuje určité informace, 
jako např. unikátní identifikační hodnotu, název stránky a číslice. Soubory cookies 
napomáhají ke zrychlení a zjednodušení Vaší komunikace s našimi webovými stránkami. 

Základní druhy souborů cookies:  

Dočasné soubory cookies (session) 
Jsou uloženy ve Vašem počítači, notebooku nebo mobilního zařízení pouze po dobu, kdy 
se pohybujete na našich webových stránkách; takové soubory cookies pomáhají našim 
webovým stránkám, aby si zapamatovaly informace při vašem průchodu ze stránky na 
stránku, abyste např. nemuseli opakovaně zadávat a vyplňovat informace ve formulářích. 

Trvalé soubory cookies (persistent) 
Zůstávají uloženy ve vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení i po Vašem 
odchodu z našich webových stránek. Tento druh souborů cookies pomáhá našim 
webovým stránkám zapamatovat si Vás jakožto vracejícího se návštěvníka, avšak 
nikterak vás neidentifikují jako osobu. 

Cookies lze dále dělit např. z hlediska jejich funkce (bezpečnostní, analytické…). 

Odkazy na další webové stránky 
Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky. 
Dovolujeme si upozornit, že nemáme kontrolu nad soubory cookies a technologiemi 
jiných webových stránek a tyto Zásady používání souborů cookies se na takové webové 
stránky nevztahují. 

Zásah do soukromí 
Soubory cookies používané na našich webových stránkách představují většinou pouze 
malý zásah do soukromí. Tyto soubory cookie nesbírají žádné osobní údaje – všechny 
ukládané údaje jsou anonymní a využívají se pouze k zdokonalení funkčnosti našich 
webových stránek a zvyšují Vaše uživatelské pohodlí.  
Soubory cookie můžete přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory 
cookie automaticky přijímá. V internetovém prohlížeči můžete nastavit blokování souborů 
cookie. Postup blokování souborů cookie závisí na použitém internetovém prohlížeči. 
Pokyny naleznete prostřednictvím nabídky Nápověda či jiné odpovídající nabídky 
internetového prohlížeče. 
Jestliže však budete soubory cookie odmítat, nebudete pravděpodobně moci plně 
využívat všechny interaktivní funkce webových stránek. 
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Ze svého počítače, notebooku nebo mobilního zařízení můžete vymazat veškeré doposud 
uložené soubory cookies např. vhodným optimalizačním softwarovým nástrojem. 

Jak nás můžete kontaktovat 
Máte-li dotaz nebo poznámku ohledně těchto Zásad používání souborů cookies či 
informačních postupech na těchto stránkách, kontaktujte nás prosím následovně:  
e-mailem na info@szif.cz.  

Změny těchto zásad používání souborů cookies 
V případě, že dojde ke změně těchto Zásad používání souborů cookies, upravené znění 
zásad bude uveřejněno na těchto stránkách.  
Tyto Zásady používání souborů cookies byly naposledy aktualizovány dne 25. 05. 2016.  
 

  
 
 

     


