
Naše podmínky užití souborů cookie

Během návštěvy webových stránek společnosti Hotel International Brno a.s. automaticky dostanete na

Váš počítač jeden (případně více) souborů cookie, které jsou využívány především pro zvýšení 

Vašeho komfortu a optimální poskytování našich služeb.

Co jsou soubory cookie?

Cookie jsou malé textové soubory obsahující zanedbatelné množství informací (písmena a číslice), 

které se ukládají do Vašeho zařízení při návštěvě konkrétní webové stránky. Jsou užitečné především 

proto, že umožňují webovým stránkám rozeznat webový prohlížeč nebo zařízení, které uživatel 

používá.

Jak využíváme soubory cookie?

Na webových stránkách společnosti jsou soubory cookie nastaveny námi, případně třetími stranami 

(subjekty, se kterými máme uzavřenou smlouvu). Využívají se takzvané relační a trvalé soubory. 

Relační jsou soubory cookie, které jsou po ukončení relace trvale odstraněny. Naopak trvalé cookie 

jsou uloženy ve Vašem počítači dokud neskončí jejich platnost (maximálně 2 roky), nebo nejsou Vámi 

z počítače odstraněny. Soubory umožňují naší společnosti rozpoznat Vaši opakovanou návštěvu.

Prostřednictvím stránek společnosti Hotel International Brno, a.s. dochází k využívání těchto 
typů cookies:

 Nezbytně nutné cookies, ty uživateli umožňují pohybovat se po internetových stránkách 

společnosti Hotel International Brno, a. s. a využívat jejích základních funkcí. Tyto cookies jsou 

nezbytné pro používání této internetové stránky.

 Funkční cookies se používají, abychom rozpoznali, když se uživatel vrátí na naši internetovou 

stránku a pomáhají nám poskytovat vylepšené a personalizované funkce (např. tvůj výběr jazyka nebo

oblasti). Tyto cookies shromažďují anonymní informace o uživateli a nemohou sledovat jeho aktivity 

při návštěvě jiných webových stránek.

 Analytické a výkonnostní cookies nám umožňují rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a 

shromažďovat informace o použití webové stránky (např. které stránky návštěvník nejčastěji otevírá a 

zda uživatel dostává hlášení o chybě z některých stránek). To nám pomáhá zlepšit fungování 

internetové stránky, například tak, že zajišťujeme, aby uživatelé snadno našli to, co hledají. Tyto 

cookies používáme pouze pro zlepšení výkonu této stránky a ke zlepšení uživatelské zkušenosti.

 Reklamní a cílené cookies zaznamenávají návštěvu uživatele naší internetové stránky, stránky, 

které navštívil a odkazy, na které kliknul. Tyto informace používáme v ojedinělých případech pro 

zobrazení reklam, které jsou relevantní pro uživatele a jeho zájmy. Používají se i k omezení počtu

 opakování, v němž se uživateli zobrazí stejná reklama, a pomáhají nám měřit účinnost reklamních 

kampaní. K tomuto účelu můžeme tyto informace také sdílet se třetími stranami (jako jsou zadavatelé 

reklamy).



Použití cookies třetích stran

Kategorie cookie Služba třetí strany Účel

Analytické a  
výkonnostní 
cookies

Google 
AnalyticsMouseStats 

Tyto cookies nám pomáhají odhadnout velikost 
našeho publika a způsobu používání webové stránky.
Používají se také pro sledování konverzí.

Reklamní a cílené 
cookies

FacebookGoogle 
Adwords

Tyto cookies nám pomáhají tě rozpoznat, když se 
vrátíš na naši stránku a umožňují nám přizpůsobit 
stránku a předkládat ti nabídky  cílené na tvé 
individuální zájmy. 

Hotel International Brno, a.s. využívá služeb třetích stran, abychom zjistili, jak uživatel používá naši 

internetovou stránku, což nám umožňuje optimalizovat uživatelskou zkušenost a případně 

personalizovat reklamy mimo tuto stránku. Tyto třetí strany  (včetně například reklamních sítí a 

poskytovatelů externích služeb jako jsou služby analyzující internetový provoz) také mohou používat 

cookies, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Jedná se pravděpodobně o analytické/výkonnostní 

nebo cílené cookies. Tady jsou další podrobnosti o službách těchto třetích stran:  

Nesouhlas a odstranění souborů cookie

V případě, že chcete odmítnout nebo odstranit všechny soubory cookie, můžete to provést ve Vašem 

prohlížeči. Odmítnutí souborů cookie však bude mít negativní vliv na použitelnost nejen našeho webu, 

ale i všech ostatních. Doporučujeme pro Váš uživatelský komfort povolit soubory cookie při návštěvě 

webových stránek naší společnosti. V případě, že máte zájem získat více informací o souborech 

cookie, které využíváme, kontaktujte nás, prosím, na email.

Jak vypnout cookie?

Váš internetový prohlížeč vám umožňuje nastavení cookies změnit. Nastavení prohlížeče pro cookies 

se obvykle nachází v nabídce „Možnosti“, „Nástroje“ nebo „Preference“ vašeho internetového 

prohlížeče. Můžete se také obrátit na nabídku „Nápověda“ vašeho prohlížeče. Různé prohlížeče 

mohou používat různé mechanismy k deaktivaci cookies. Další informace o změně vašeho nastavení 

cookies naleznete na následujících odkazech:

 Nastavení cookies pro     Internet Explorer
 Nastavení cookies pro     Firefox
 Nastavení cookies pro     Chrome
 Nastavení cookies pro     Safari


