
Zásady používání souborů cookies

Skillmea je Platforma, která poskytuje vzdělávací služby v oblasti informačních technologií

Uživatelům. Tyto zásady používání cookies se vztahují na návštěvníky a Uživatele naší Platformy a

jsou součástí našich Zásad pro ochranu osobních údajů.

1. Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory uložené na vašem zařízení, které mohou obsahovat základní
informace o vás, vašem zařízení či vašem používání Platformy. Cookies zajišťují např. rozpoznání
uživatele, personalizaci a usnadnění používání.

2. Druhy cookies:

Podle účelu cookies rozlišujeme:

● Nutné cookies

Nutné cookies jsou nezbytné k tomu, aby Platforma správně pracovala. Umožňují
základní funkce, např. navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím Platformy.

● Funkční cookies

Funkční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění,
jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo
region, kde se nacházíte.

● Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci
používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.

● Marketingové cookies

Marketingové cookies se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je
zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé Uživatele. Když tyto
cookies vypnete, nemůžeme vám zobrazovat personalizovaný obsah ani reklamy.

● Nezařazené cookies

Nezařazené soubory cookies jsou soubory cookies, které právě klasifikujeme společně s
poskytovateli jednotlivých souborů cookies.

3. Cookies Platformy:

Prostřednictvím naší Platformy může docházet k ukládání následujících cookies. Některé zahrnují
též cookies, k nimž mohou mít přístup třetí osoby jako zpracovatelé, jakož i cookies třetích stran,
nad kterými nevykonáváme kontrolu s tím, že ve vztahu k nim se uplatní zásady ochrany
soukromí příslušné třetí strany.

Názov cookie Platnost Typ cookie Popis



__zlcmid 1 rok Funkční
Uložení informácí přihlášeného uživatele do
Zopim chatu.

_fbp 3 měsíce Analytické

Meta (Facebook) - shromažďování informací o
navštívených stránkach, na základě kterých
Meta zobrazuje uživateli relevantní reklamy
třetích stran.

__cf_bm 30 minut Funkční
Ukladá informace o uživateli, zda je uživatel
člověk nebo bot.

_hjFirstSeen 30 minut Analytické

HotJar - uložení informací o začátku sledovaní
jednotlivých interakcí uživatele na Platformě.
Neobsahuje žádné identifikovatelné údaje o
uživateli.

_hjIncludedInSes
sionSample 2 minuty Analytické

HotJar - informace o tom, zda uživatel spadá do
předplaceného denního limitu relací.

_hjIncludedInPag
eviewSample 2 minuty Analytické

HotJar - informace o tom, zda uživatel spadá do
předplaceného denního limitu zobrazení
jednotlivých stránek.

_hjAbsoluteSessi
onInProgress 30 minut Analytické

HotJar - uložení informace o začátku sledování
interakcí uživatele za daný počet sezení
(sessions count).

__cfruid
po dobu trvání
session Funkční

CloudFlare - cookie sloužící k identifikaci
důvěryhodné domény.

_gid 1 den Analytické

Google Analytics - cookie obsahujíci informaci o
jednotlivých navštívených stránkach. Sledování
zobrazení stránek a počtu zobrazení.

_ga 2 roky Analytické

Google Universal Analytics - aktualizovaná
verzia _gid cookie. Obsahuje i unikátní
vygenerovaný kód uživatele (anonymní), určený
k identifikaci jednotlivých uživatelů. Na základě
informácí z tohoto cookie se vyhodnocují
všechny analytické data do reportu.

_gat_UA-3792664
2-1 1 minuta Analytické

Google Universal Analytics - obsahuje informaci
o unikátním označení Analytics účtu, ke kterému
Google asociuje vvšechny shromážděné dáta.

YSC
po dobu trvání
session Funkční

Youtube - cookie, dovolují portálu YouTube
sledovat jednotlivé zobrazení vložených videí na
Platformě.

VISITOR_INFO1_
LIVE 6 měsíců Funkční

YouTube - obsahuje informace o uložených
nastaveních uživatele přihlášeného do služby
YouTube, které jsou respektovány při zobrazení
vložených videí na Platformě.

_gcl_au 3 měsíce Analytické
Google AdSense - měření efektivity zobrazení
jednotlivých reklam službou Google AdSense.

IDE 1 rok Analytické

Google Marketing Platform - obsahuje informaci
o interakcích uživatele na Platformě a o
reklamách, ktoré mohly vést k návštěvě



Platformy.

test_cookie 15 minut Funkční

Google Marketing Platform - obsahuje informaci
o tom, zda uživatelův prohlížeč podporuje funkci
cookies.

_learn2code_rails
_session

po dobu trvání
session Funkční

Skillmea - obsahuje informace o přihlášeném
uživateli.

ahoy_visitor 2 roky Funkční
Skillmea - obsahuje detailní informace o
přihlášeném uživateli.

ahoy_visit 4 hodiny Funkční
Skillmea - obsahuje informace o navštívené
stránce (trackování pageviews).

4. Souhlas se zpracováním Cookies

K používání nutných cookies souborů nepotřebujeme váš souhlas, jelikož jsou nezbytně nutné pro

provoz Platformy. Pro ostatní typy cookies už Váš souhlas potřebujeme, a proto se Vám při návštěvě
Platformy v dolní části prohlížeče se objevila výzva k nastavení souhlasu s používáním cookie

souborů. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný, nicméně určité druhy cookies jsou nutné pro

správnou činnost této webové prezentace. Tyto nutné cookies můžete následně blokovat, ale

Platforma nebude správně fungovat a nemusí se Vám například správně zobrazovat text. V případě,

že chcete změnit nastavení vašeho souhlasu, můžete zabránit jejich shromažďování změnou jejich

nastavení, které dostupné v patičce kterékoli stránky vpravo dole pod odkazem Cookies.

5. Změny zásad používání souborů cookie

Tyto zásady používání souborů cookie pravidelně aktualizujeme, abychom zohlednili právní a

provozní změny, popsali nové soubory cookie a sledovací technologie, a abychom dále popsali, jak

tyto změny ovlivňují naše používání vašich údajů. Pokud budeme používat údaje způsobem, který se

podstatně liší od toho, který byl uveden v době jejich sběru, nebo provedeme-li jakékoli podstatné

změny v našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů, upozorníme vás na to. Tyto změny

zveřejníme prostřednictvím viditelných oznámení na našich stránkách.

6. Kontakt

Pokud máte dotazy těchto zásad používání souborů cookies, můžete nás kontaktovat prostřednictvím

e-mailu na info@skillmea.cz.

mailto:info@skillmea.cz

