
 

Informace o souborech cookies 
a dalších technických prostředcích 
 

Kategorie cookies  
Cookies používáme pro účely vedení statistiky návštěvnosti a další související analýzy jako 
třeba informace o tom, kolik času jste na našich stránkách strávili nebo kolikrát jste je v 
minulosti navštívili (analytické cookies). 

 
Cookies nám však také pomáhají s vámi lépe komunikovat prostřednictvím sociálních sítí za 
předpokladu, že na těchto sociálních sítích máte svůj profil, anebo přizpůsobit obsah reklamy na 
těchto sociálních sítí tomu, co vás na našich stránkách zaujalo (marketingové cookies). 

 
Informace, které cookies konkrétně používáme naleznete v tabulce dále v tomto dokumentu. 
 

Další informace o cookies 
Berte prosím na vědomí, že cookies mohou být zpracovávány prostřednictvím nástrojů třetích 
stran a mohou být takovým třetím stranám zpřístupněny, a to i mimo území EU. Zpracování je 
založeno na našem oprávněném zájmu na získání statistických a technických informací o 
využívání webových stránek a na oprávněném zájmu zobrazovat zájemcům, co navštívili naše 
stránky, co nejrelevantnější marketingové informace. 

 
Používáním webových stránek berete na vědomí, že jsme analytické a marketingové cookies 
oprávněni používat na základě našeho oprávněného zájmu. Ukládání cookies můžete kdykoliv 
zakázat nebo již uložené cookies vymazat prostřednictvím nastavení vašeho webového 
prohlížeče. Více informací, jak takového nastavení dosáhnout, naleznete v návodu pro vámi 
používaný prohlížeč. 

 
Berte prosím na vědomí, že aktuální výčet používaných cookies se může v průběhu času 
kdykoliv změnit. Pokud chcete mít aktuální informace o aktuálně používaných cookies, 
informaci získáte na adrese: molekula.studio/cookies.  



 

Aktuálně používané cookies 
 

Analytické cookies 

Název Účel Doba expirace 

_gat_UA-168418584-1 Používá se k omezení počtu žádostí. 1 minuta 

_ga Používá se k rozlišení uživatelů. 2 roky 

_gid Používá se k rozlišení uživatelů. 24 hodin 

_hjid Soubor cookie Hotjar, který se 
nastavuje, když zákazník poprvé 
přistane na stránce pomocí skriptu 
Hotjar. Používá se k přetrvávání 
uživatelského ID Hotjar, které je 
jedinečné pro daný web v prohlížeči. 
Tím je zajištěno, že chování při 
následných návštěvách stejného webu 
bude přiřazeno ke stejnému ID 
uživatele. 

365 dní 

_hjIncludedInPageviewSample Tento soubor cookie je nastaven tak, 
aby informoval Hotjar o tom, zda je tento 
návštěvník zahrnut do vzorku, který se 
používá ke generování “cest”. 
 

Relace 

 

Marketingové cookies 

Název Účel Doba expirace 

_fbp Identifikuje prohlížeče za účelem 
poskytování reklam a služeb webové 
analytiky. 

90 dní 

  



 

Doplňující informace k používaným cookies 
Pro účely zpracování statistik návštěvnosti využíváme nástroj Google Analytics a nástroje 
Adwords, služby poskytované Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
Kalifornie, Spojené státy (dále jen “Google”). Google Analytics také využívají cookies. Informace 
o užívání našeho webu generované cookies souborem jsou v tomto případě přenášeny a 
ukládány na Google servery v USA. Google je oprávněn tyto informace využívat pro účely 
vyhodnocování užívání webových stránek avytváření reportů ohledně aktivity návštěvníků, jakož 
i pro účely poskytování dalších služeb vztahujících se k činnostem na webových stránkách a 
užívání internetu obecně. Google je oprávněn poskytnout tyto informace třetím stranám, pokud 
to je vyžadováno právními předpisy nebo v případě, že taková třetí strana údaje zpracovává pro 
Google. Google není oprávněn propojovat IP adresu návštěvníka s jakýmikoliv jinými údaji, 
které má k dispozici. Používáním webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů Googlem, 
a to způsobem a pro účely specifikované výše. Pro omezení Google Analytics můžete využít 
nástroj Google Analytics opt-out dostupný zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento 
nástroj musí být nainstalován jako rozšíření vašeho internetového prohlížeče. Své reklamní 
preference můžete též nastavit pomocí nástroje Google Adwords Ad Preferences. 

 
Na našich stránkách používáme dále “Facebook Custom Audience” a “Facebook Pixel”, 
produkty společnosti Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko 
(" Facebook"). Facebook Pixel vytváří přímé spojení se servery Facebook. Informace o tom, že 
jste navštívili naše webové stránku, je tedy přenášena na společnosti Facebook. Facebook 
přidělí tyto informace vašemu osobnímu uživatelskému účtu Facebook, pokud máte takový účet 
a jste do něj přihlášeni. Pokud navštívíte jiné webové stránky, které používají službu “Facebook 
Custom Audience”/”Facebook Pixel”, jsou tyto informace také propojeny s vaším uživatelským 
účtem. Pokud nejste uživatel Facebooku, nebo když nejste přihlášeni k uživatelskému účtu na 
Facebooku při návštěvě našich webových stránek, nebude návštěva k žádnému Facebook účtu 
přiřazena. Další informace o ochraně Vašeho soukromí na Facebooku naleznete v rámci 
pravidel ochrany soukromí Facebooku na https://www.facebook.com/about/privacy/ 

 
 

 
  


