MEDIA CLUB, s r.o., se sídlem Praha 10 – Strašnice, Vinohradská 3217/167, PSČ: 100 00, IČO:
29413982 je obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. C.204565 (dále jen „MC“ nebo „my“), je, mimo jiné, provozovatelem internetových
serverů dostupných na následujících internetových adresách (URL):
a) http://media-club.tv a veškeré internetové stránky na doménách třetího a nižšího řádu pod doménou
druhého řádu media-club.tv (např. http://media-club.tv/kestazeni.);
b) další internetové stránky provozované MC.
Tímto Vás ve smyslu ustanovení § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
informujeme o rozsahu a způsobu využívání souborů cookies na všech našich internetových
stránkách.

Co jsou to cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které ukládáme na Vaše zařízení. Cookies nám umožňují uložit
Vaše preference a nastavení, personalizovat obsah a reklamu, poskytovat funkce sociálních sítí a
analyzovat návštěvnost těchto stránek a sledovanost jejich obsahu.
Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užitečné,
protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro
návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies
pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení
jednotlivých stránek.

Jak nastavit ukládání cookies?
Většina volně přístupných internetových prohlížečů Vám umožňuje ve svém nastavení zvolit své
preference ohledně ukládání souborů cookies. Obecně platí, že můžete povolit nebo zakázat
navštíveným webům ukládat a číst data ze souborů cookies. Dále lze nastavit blokování pouze souborů
cookies třetích stran, tzn. partnerů, kteří na navštívené stránky umístili vlastní reklamu nebo obrázky.
Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s
využíváním standardních cookies na našich internetových stránkách.
Níže naleznete odkazy na návody ohledně nastavení cookies jednotlivých prohlížečů:
•
•
•
•
•
•

Google Chrome – návod;
Mozilla Firefox – návod;
Internet Explorer – návod;
Apple Safari – návod;
Opera – návod;
Prohlížeč Seznam.cz – návod.

U prohlížečů Google Chrome a Mozilla Firefox můžete pro správu cookies využít také kombinaci
tlačítek "[Ctrl + Shift + Delete]".
Upozorňujeme, že zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na funkčnost naši internetové
stránky. Vaše preference můžete libovolně měnit. Některé prohlížeče navíc dovolují nastavit své

preference ohledně konkrétních internetových stránek. Bližší informace naleznete v příslušném
návodu.
Nastavení internetových prohlížečů rovněž umožňuje všechny soubory cookies uložené na Vašem
počítači jednoduše smazat.

Jaké cookies využíváme?
Naše internetové stránky využívají následující druhy souborů cookies:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

technické;
preferenční;
analytické;
marketingové;
neklasifikovatelné.

Soubory cookies mohou být uchovány ve Vašem zařízení po různě dlouhou dobu. Délka záleží podle
nastavení jednotlivého typu cookies. Případně můžete kdykoliv v nastavení prohlížeče tyto soubory
smazat. Obecně lze cookies dle délky uchování rozdělit na dva druhy:
i.
ii.

Krátkodobé (session cookies) - zůstávají uloženy ve Vašem zařízení pouze do zavření
Vašeho prohlížeče, poté se automaticky vymažou.
Dlouhodobé (persistent cookies) - zůstávají uloženy ve Vašem zařízení po delší dobu (záleží
na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení konkrétního cookies souboru). Dlouhodobé
soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naše
internetové stránky. Další výhodou dlouhodobých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit
naše stránky Vašim zájmům a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy. Příslušná
data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

Konkrétní délky uchování souboru cookies ve Vašem zařízení naleznete v tabulce níže.
Analytické
Název
Google Analytics
Gemius
Netmonitor
Hotjar
Gemius
Netmonitor

Poskytovatel
Google inc.

Účel
Analýza návštěvnosti stránek

Doba uložení

Typ
HTTPS

Gemius

Analýza návštěvnosti stránek

Hotjar Ltd.

Analýza návštěvnosti stránek

Gemius

Analýza návštěvnosti stránek

Účel
Segmenatce publika
Segmenatce publika

Doba uložení
1 rok
30 dní

Typ
HTTPS
HTTPS

Segmenatce publika

160 dní

HTTPS

Segmenatce publika
Segmenatce publika

180 dní
180 dní

HTTPS
HTTPS

Marketingové
Název
Google Adwords
Seznam Sklik

Poskytovatel
Google Inc.
Seznam.cz, a.s.
Programmatic, s.
Bluekai DMP
r. o.
Facebook
Facebook Inc.
Adobe Audience
Adobe

Cookies třetích stran
Naše internetové stránky využívají cookies třetích stran. Níže uvádíme seznam našich partnerů, kterým
jsme umožnili umisťovat cookies do Vašich zařízení prostřednictvím našich internetových stránek.

Bližší informace ohledně těchto souborů cookies naleznete na internetových stránkách jednotlivých
partnerů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adnow
Adform
Adform
CPEX / Rubicon SSP
Revcontent
Etarget SK
Etarget SK
Etarget CZ
Etarget CZ
Mgid
Google Adsense
Google Adexchange
Google Ad Manager
Googlw Analytics
Google Adwords
Gemius
Hotjar
Facebook
Seznam Sklik
iBillboard SSP
iBillboard AdServer
iBillboard Video Ad server
R2B2

Web beacon
Web beacon je malý grafický obrázek umístěný na našich internetových stránkách, který je možné
využít pro sběr určitých informací z vašeho počítače, například jeho IP adresy, času, kdy došlo
k prohlížení obsahu stránky, typu prohlížeče, typu operačního systému a existence cookies již dříve
nastavených týmž serverem. Používáme web beacons výhradně v souladu s příslušnými právními
předpisy.
Web beacons můžeme používat ke sběru souhrnných statistických informací o návštěvnosti našich
internetových stránek a ke správě cookies.
Některé web beacons můžete vyřadit z provozu tím, že odmítnete nastavení s nimi spojených cookies.
Web beacon může i přesto zaznamenat anonymní návštěvu z vaší IP adresy, ale informace nebude
zaznamenána do cookie souboru.

Cookies a ochrana osobních údajů
Veškeré informace o takovém zpracování osobních údajů včetně jejich zpracování
prostřednictvím cookies naleznete v Informačním memorandu o zpracování osobních údajů
uživatelů internetových stránek dostupném zde.

Nesouhlasíte s ukládáním cookies?

Kdykoliv můžete zakázat ukládání souborů cookies v nastavení svého internetového prohlížeče, jak je
popsáno výše. Ukládání cookies do svého zařízení můžete rovněž odmítnout kliknutím na tlačítko
níže.
Rádi bychom Vás upozornili, že technické cookies, které jsou nezbytné pro řádné fungovaní našich
internetových stránek a pro fungování služby informační společnosti, kterou jste si vyžádali, jsme
oprávnění ukládat do Vašeho zařízení i po vyslovení Vašeho nesouhlasu. V opačném případě by tyto
stránky a naše služby nefungovaly správně.

