
 

Upozornění ohledně souborů cookie 

Cookie je malý soubor, který ukládá internetová nastavení. Technologie cookie používá téměř každá webová 
stránka. Soubory cookie stáhne při první návštěvě webové stránky váš internetový prohlížeč. Při příštím 
otevření této webové stránky na stejném koncovém zařízení se soubor cookie a informace v něm uložené 
odešlou buď na webovou stránku, která jej vygenerovala (cookie první strany), nebo na jinou webovou 
stránku, ke které patří (cookie třetí strany). Webová stránka tak zjistí, že jste ji s tímto prohlížečem již 
navštívili a v některých případech upraví zobrazený obsah. 

Soubory cookie jsou užitečné, protože zlepšují uživatelský komfort při otevření webové stránky, kterou jste 
již několikrát navštívili. Pokud používáte stejné koncové zařízení a stejný prohlížeč jako dříve, soubory 
cookie si pamatují například vaše preference, způsob používání webové stránky a přizpůsobují zobrazené 
nabídky vašim osobním zájmům a potřebám. 

V současné době používáme pouze soubory cookie, které jsou nezbytné pro zobrazení webové stránky, 
takzvané základní soubory cookie. 

Základní soubory cookie, které lze označit také jako „bezpodmínečně nutné“ nebo „nezbytné“, zajišťují 
funkce, bez nichž byste tuto webovou stránku nemohli používat tak, jak jste zamýšleli. Tyto soubory cookie 
používá výhradně tato webová stránka a lze je proto přiřadit k takzvaným souborům cookie první strany.  

Soubor cookie první strany uloží také vaše rozhodnutí o použití souborů cookie na této webové stránce. Váš 
souhlas pro použití základních souborů cookie není potřeba. 

Základní soubory cookie na naší webové stránce nelze deaktivovat. Obecně však můžete soubory cookie 
kdykoli deaktivovat ve svém prohlížeči. Většina prohlížečů nabízí v rámci nastavení ochrany osobních údajů 
následující možnosti: 

• Zakázat soubory cookie 

• Smazat soubory cookie při zavření prohlížeče 

• Blokovat soubory cookie třetí strany (např. reklamní bannery) 

• Souhlas před nastavením souboru cookie 

 

Seznam základních souborů cookie 

 

(1) Soubory cookie pro správu relací - soubory cookie s ID uživatele, zařízení a relace spolu se soubory 

cookie s časovým razítkem pro časování relací po nečinnosti.  

(2) Soubory cookie ASM (Application Security Management) pro ochranu webové infrastruktury před 

bezpečnostními útoky.  

(3) Soubory cookie pro směrování - k předání požadavků na jednu relaci na stejný server, aby byla služba 

konzistentní.  
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Název souboru cookie Kategorie Doba uložení 
 

- PLAY_LANG - Session 

management 

Kategorie (1) Doba trvání relace 

- PLAY_SESSION - Session 

management 

Kategorie (1) Doba trvání relace 

- WorkdayLB_UICLIENT Kategorie (3) Doba trvání relace 

- TS**** Kategorie (2) Doba trvání relace 

cdnDown  Kategorie (3) Doba trvání relace 

cdnWonRace Kategorie (3) Doba trvání relace 

timezoneOffset Kategorie (1) Doba trvání relace 

wday_vps_cookie Kategorie (3) Doba trvání relace 
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