Cookies a další technologie
Webové stránky provozuje PremaQ s.r.o., se sídlem Chaloupky 166, 267 62 Komárov,
IČ: 053 26 656, který je zároveň poskytovatelem zdravotních služeb ve
svých provozovnách označovaných jako „Neurorehabilitační centrum ASTRA“
uvedených na www.astraklinika.cz.
Aby naše internetové stránky www.astraklinika.cz v pořádku fungovaly a abychom je
mohli zlepšovat, využíváme soubory cookies. Cookies jsou soubory, které se uloží ve
Vašem počítači, pokud s tím souhlasíte, nebo pokud se jedná o nezbytné cookies.
Umožňují nám rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a vidět, jak se návštěvníci
pohybují po našich webových stránkách. To nám pomáhá zlepšit způsob, jakým
naše webové stránky fungují, například tím, že zajistíme, aby uživatelé snadno našli
to, co hledají. Cookie první strany (first party cookie) vytváří přímo webové stránky
nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti
webové stránky. Cookie třetích stran (third party cookie) jsou vytvářeny ostatními
weby. Tyto weby na navštívené webové stránce vlastní nějaký obsah, např. reklamy,
obrázky nebo videa.
Cookies lze také rozdělit podle jejich trvanlivosti na:
Relační cookies (session cookies) jsou dočasné. Ukládají se do Vašeho zařízení jen
do doby, než ukončíte práci s internetovým prohlížečem a po jeho zavření se
vymažou. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost webových stránek či přidružených
aplikací nezbytné.
Permanentní cookies (persistent cookies) můžeme využívat pro Vaši snadnější a
pohodlnější orientaci na našich webových stránkách (například jednodušší a
rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají ve Vašem prohlížeči po delší období nebo
dokud je ručně neodstraníte. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení
internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na
internetový server při každé návštěvě webových stránek.

Tato stránka používá cookies, které mají tyto funkce:
Nezbytně nutné (esenciální) cookies, které jsou zapotřebí k provozu webové stránky.
Tyto cookies neshromažďují informace o uživatelích, které by se daly použít k
marketingovým účelům nebo k zapamatování toho, jaké stránky uživatelé na
internetu navštěvovali.
Výkonnostní/analytické cookies používáme ke zlepšení fungování webových
stránek. Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci tyto webové
stránky používají, např. na které stránky návštěvníci chodí nejčastěji a zda z
webových stránek dostávají chybová hlášení. Také nám dovolují zaznamenávat a
počítat počet návštěvníků webových stránek, což nám umožňuje sledovat, jakým
způsobem návštěvníci tyto webové stránky používají. Tyto cookies neshromažďují
informace, které by umožnily osobní identifikaci uživatele. Informace shromážděné
pomocí těchto cookies, jsou souhrnné a anonymní.
Funkční cookies usnadňují ovládání a vylepšují funkce webových stránek. Používají
se k aktivaci konkrétních funkcí webových stránek (např. přehrávání videí) a jejich
nastavení podle Vašich voleb (např. jazyk), s cílem vylepšit Vaši zkušenost s
webovými stránkami. Zároveň funkční cookies slouží na zapamatování si Vašich
preferencí při další návštěvě webových stránek. Neshromažďují ale informace, které
by Vás dokázaly identifikovat.

Naše webová stránka používá následující cookies na doméně astraklinika.cz:
Technický název

Vydavatel

Účel a popis cookies

_gcl_au

Google

_gid

Google

_ga

Google

_gat

Google

_RequestVerificationToken

astraklinika.cz

Zjišťování reklamní efektivity napříč weby
(Google AdSense).
Ukládá a aktualizuje unikátní identifikátor
každé stránky, kterou uživatel navštívil.
Slouží pro generování statistických dat s
informacemi o využívání webové stránky
ze strany uživatele. Všechna shromážděná
data jsou analyzována anonymně.
Jedná se o hlavní soubor cookie
používaný službou Google Universal
Analytics, která uspořádává údaje v účtu
Analytics z domény astraklinika.cz. Slouží
k rozlišení uživatelů a omezení počtu
požadavků. Všechna shromážděná data
jsou analyzována anonymně.
Cookie nastavené službou Google
Universal Analytics. Automaticky
monitoruje a reguluje provoz a předchází
problémům, které by mohly nastat při
pohybu návštěvníků na stránce.
Pomáhá chránit útoky mezi lokalitami
Cross-Site Request Forgery (CSRF)
attacks.
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prohlížeče

