Informace o souborech cookies
Úvod
Při Vaší návštěvě našich internetových stránek (“stránky”), můžeme shromažďovat některé
Vaše informace pomocí automatizovaných způsobů, tzv. cookies. Informace, které tímto
způsobem můžeme shromažďovat, zahrnují Vaší IP adresu, unikátní identifikátor zařízení,
vlastnosti prohlížeče, vlastnosti zařízení, operační systém, jazykové preference, odkazující
adresy URL, informace o aktivitě na našich stránkách, data a časy návštěv našich stránek a další
uživatelské statistiky.
Co jsou to cookies?
“Cookie” je malý textový soubor, který webové stránky posílají do počítače návštěvníka nebo
jiného zařízení připojeného k internetu za účelem jedinečné identifikace prohlížeče návštěvníka
nebo k uložení informací nebo nastavení v prohlížeči.
Naše stránky používají pouze nezbytné cookies.
Nezbytné cookies jsou nutné k zajištění funkčnosti, aby byla webová stránka použitelná tak, že
umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové
stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies, proto nepožadujeme
Váš souhlas s využitím tohoto druhu cookies na našem webu. Z tohoto důvodu nezbytné
cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány.
Jak shromažďujeme informace automatizovaným způsobem
Během Vašeho klikání napříč našimi stránkami může být záznam Vaší aktivity zaznamenán a
uchován. Rovněž propojujeme určité prvky informací, které shromáždíme automatizovanými
způsoby, například informace o Vašem prohlížeči, s jinými informacemi, které jsme o Vás
získali, abychom například věděli, zda jste otevřel(a) email, který jsme Vám poslali. Váš
prohlížeč Vám může říct, jak být informován(a), když obdržíte určité druhy souborů cookies
nebo jak určité druhy souborů cookies omezit nebo zablokovat. Váš prohlížeč Vám umožní
soubory cookies zablokovat, avšak bez souborů cookies možná nebudete moci používat
všechny prvky našich stránek. Před shromažďováním osobních údajů pomocí souborů cookies
nebo podobným automatizovaným způsobem získáme Váš souhlas v rozsahu požadovaném
právními předpisy.
Třetí strany poskytující aplikace, nástroje, widgety a plug-iny vyskytující se na našich
stránkách, jako jsou nástroje sdílení sociálních médií, mohou také používat automatizované
způsoby shromažďování informací týkajících se Vašich interakcí s těmito prvky. Tyto
informace jsou sbírány přímo poskytovateli daných prvků a podléhají zásadám ochrany
soukromí těchto poskytovatelů. Podle platného práva nejsme odpovědní za to, jakým způsobem
tito poskytovatelé nakládají se získanými informacemi.
V rozsahu požadovaném platným právem získáme před shromážděním informací použitím
souborů cookies nebo podobným automatizovaným způsobem Váš souhlas.

Jak používáme informace, které shromažďujeme
Na našich stránkách používáme pouze nezbytně nutné cookies, a proto informace shromážděné
prostřednictvím těchto souborů cookies používáme pouze pro účely, jako jsou přizpůsobení
našich stránek uživatelskému používání a správa našich stránek.
Soubory cookies třetích stran
Informace shromážděné prostřednictvím plug-inů a widgetů třetích stran na našich stránkách
jsou shromažďovány přímo poskytovateli těchto plug-inů a widgetů. Tyto informace podléhají
zásadám ochrany soukromí těchto poskytovatelů plug-in a widgetů, přičemž nejsme odpovědní
za to, jakým způsobem tito poskytovatelé nakládají se získanými informacemi.
Odkazy na stránky, aplikace a služby třetích stran
Pro Vaši potřebu a informovanost, mohou naše stránky obsahovat odkazy na stránky, aplikace
a služby třetích stran, které mohou být provozovány společnostmi, které nespolupracují s naší
společností. Tyto společnosti mají své vlastní zásady týkající se ochrany soukromí, které vám
důrazně doporučujeme zvážit. Nejsme odpovědní za postupy jiných provozovatelů jakýchkoli
stránek, aplikací nebo služeb v oblasti ochrany soukromí.
Aktualizace našich Informací o souborech cookies a reklamě
Tyto Informace o souborech cookies a reklamě (včetně jakýchkoliv příloh) jsou spolu se
Zásadami zpracování osobních údajů a Souhlasu se zpracováním osobních údajů a zařazením
do databáze uchazečů součástí naší polity zpracování osobních údajů a mohou být pravidelně
aktualizovány, aby odrážely změny v našich postupech ohledně ochrany soukromí a změny v
právních předpisech. Ohledně významných změn Vás budeme informovat zveřejněním
výrazného oznámení na našich stránkách s uvedením údaje o poslední aktualizaci v horní části
oznámení.
Jak nás kontaktovat
Máte-li jakékoli dotazy či připomínky k těmto Informacím o souborech cookies a reklamě nebo
pokud byste chtěl(a) uplatnit svá práva, můžete použít následujících kontaktů:
Medishark a.s.,
IČO: 051 21 353
Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy
111 01 Praha 10
e-mail: info@mpraxe.cz
tel.: +420 731 811 766
Nastavení cookies
Jelikož naše stránky používají pouze nezbytné cookies neumožňujeme jejich úpravu.

