
 

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES NA STRÁNKÁCH 

WWW.ACCOLADE.EU 

(dále jen „Zásady”) 

Accolade, s.r.o. 

Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, 

IČO: 278 51 371 

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 146043 

(dále jen „Accolade“) 

 

1. ÚVOD 

1.1 Tyto Zásady se vztahují na uživatele – fyzické osoby, kteří procházejí, čtou či zapisují své údaje na internetové stránce 

https://accolade.eu/ („Internetová stránka“) nebo prostřednictvím stránek třetích stran poskytují své údaje společnosti 

Accolade. Tyto Zásady mají mimo jiné za úkol uživatele Internetových stránek náležitě informovat o používání cookies 

a o možnosti používání cookies zakázat. 

1.2 Tyto Zásady popisují, jakým způsobem jsou sbírány, shromažďovány, zpracovávány a používány údaje uživatelů 

Internetových stránek společnosti Accolade a jak pomocí souborů cookies společnost Accolade získává a zpracovává 

informace o uživatelích Internetových stránek. 

1.3 Pro účely těchto Zásad se pod pojmem cookies myslí soubory cookies a další podobné technologie (například pixelové 

značky, webové signály nebo identifikátory zařízení), které mohou při návštěvě Internetových stránek automaticky 

shromažďovat údaje. Informace shromážděné tímto způsobem mohou obsahovat IP adresu, typ prohlížeče, operační 

systém, odkazující URL, informace o aktivitách na webových stránkách, data a časy návštěv webových stránek. 

 

2. CO JSOU COOKIES 

2.2 Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě libovolného webu uloženy do 

zařízení uživatele. 

2.2 Soubory cookies zejména: 

a) slouží k efektivní navigaci na webu, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského 

dojmu z webu; 

b) umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým 

návštěvníkem a napomáhají zaznamenávání statistik o návštěvnících Internetových stránek; 

c) napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele. 

2.3 Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na: 

a) cookies první strany (first party cookies) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto 

cookies jsou považovány za bezpečnější; 

b) cookies třetí strany (third party cookies) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze 

sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kampaní. 

3. ÚČEL POUŽÍVÁNÍ COOKIES 

3.1 V rámci Internetových stránek používá společnost Accolade cookies za těmito účely: 

a) nezbytné – umožňují základní funkce webu (např. přihlašování) nebo stránek (např. přehrávat videa, sdílet 

obsah apod.), k použití těchto nezbytně nutných cookies není třeba souhlas uživatele; 

b) funkční – usnadňují ovládání a vylepšují funkce Internetových stránek, slouží k zapamatování 

uživatelských preferencí a zvýšení zabezpečení; 

c) analytické – slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě může společnost 

Accolade upravit Internetovou stránku tak, aby zlepšila uživatelský dojem; 

d) marketingové 

• remarketingové – slouží k cílení reklam na uživatele, kteří již Internetovou stránku navštívili, 

• konverzní – s jejich pomocí můžeme vyhodnotit úspěšnost reklamních kampaní. 

4.  COOKIES POUŽÍVANÉ NA TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH  

4.1 NEZBYTNÉ COOKIES 
Při návštěvě a používání Internetových stránek pouze pro informační účely, tj. pokud se uživatel nezaregistruje nebo nám 

neudělí souhlas, shromažďujeme pouze osobní údaje, které prohlížeč předává na náš server, což je nezbytné, abychom mohli 

zobrazit Internetové stránky a zaručit stabilitu a bezpečnost jejich užívání. 

INTERNÍ 

Název Hostitel Detaily Životnost 

http://www.accolade.eu/
https://accolade.eu/


_dc_gtm_UA-xxxxxxxx accolade.eu 
Tento soubor cookie je využíván k načtení dalších 

skriptů a kódu na Internetovou stránku.  
Několik sekund 

4.2 FUNKČNÍ COOKIES  

Usnadňují ovládání a vylepšují funkce Internetových stránek. Používáme je k aktivaci konkrétních funkcí Internetových stránek 

a jejich nastavení podle voleb (např. jazyk) uživatele. Funkční cookies slouží také k zapamatování preferencí uživatele při další 

návštěvě Internetových stránek a zvýšení jejich zabezpečení. Neshromažďují informace, které by uživatele dokázaly 

jednoznačně identifikovat. 

 

INTERNÍ 

Název Hostitel Detaily Životnost 

_ym_d accolade.eu 
Slouží k uložení první návštěvy Internetových 

stránek. 
1 rok 

nette-samesite 360.accolade.eu Systémová obrana proti CSRF útoku.  Relace 

_nss accolade.eu Tato cookie slouží k detekci CSRF útoku. Relace 

TŘETÍ STRANA 

lang linkedin.com 

Používá se k zapamatování jazykového nastavení 

uživatele, aby se zajistilo, že se LinkedIn.com zobrazí 

v jazyce zvoleném uživatelem ve svém nastavení. 

Relace 

4.3 ANALYTICKÉ COOKIES  

Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Internetových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, 

jak návštěvníci Internetové stránky používají. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Internetové stránky fungují, například tak, 

že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Pomocí těchto nástrojů také analyzujeme a pravidelně zlepšujeme 

funkcionalitu našich Internetových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu. Tyto cookies 

většinou neshromažďují informace, které by dokázaly jednoznačně identifikovat osobu uživatele. 

INTERNÍ 

Název Hostitel Detaily Životnost 

_ga accolade.eu 

Rozlišení uživatelů přiřazením náhodně 

generovaného čísla, slouží k výpočtu počtu 

návštěvníků, relací a kampaní pro základní analýzy. 

2 roky 

_gclxxxx accolade.eu Měření interakce uživatelů. 3 měsíce 

_gid accolade.eu Ukládání počtu zobrazených Internetových stránek. 1 den 

_ym_uid accolade.eu 
Tyto soubory cookie se používají k identifikaci 

uživatelů Internetových stránek. 
1 rok  

_ym_visorc accolade.eu 

Soubor cookie pro webovou analytiku obsahuje 

jedinečný identifikátor, který je přiřazen každému 

prohlížeči za účelem sledování interakce uživatele s 

Internetovými stránkami. 

Relace 

_ym_isad accolade.eu Určuje, zda má uživatel zapnuty blokátory reklam. Několik sekund 

TŘETÍ STRANA 

yandexuid yandex.ru 

Tento soubor cookie slouží k identifikaci uživatelů, 

shromažďuje informace o tom, jak návštěvníci 

používají Internetové stránky, používá se k interní 

analýze pro optimalizaci stránek. 

1 rok 

AnalyticsSyncHistory linkedin.com 
Používá se k ukládání informací o čase, kdy došlo k 

synchronizaci se souborem cookie. 
1 měsíc 

metrika_enabled mc.yandex.ru 
Zjišťuje počet uživatelů, zdroje návštěvnosti a 

chování uživatelů na Internetových stránkách. 
Relace 

yabs-sid mc.yandex.ru 
Registruje údaje o chování návštěvníků 

Internetových stránek.  
Relace 

4.4 MARKETINGOVÉ COOKIES  

Používají se ke sledování preferencí uživatele Internetových stránek za účelem cílení reklamy, tj. zobrazení marketingových 

a reklamních sdělení (i na stránkách třetích stran) v souladu s těmito preferencemi. Marketingové soubory cookies využívají 

nástrojů externích společností. Tyto marketingové cookies budou použity pouze na základě Vašeho souhlasu.  

 

INTERNÍ 

Název Hostitel Detaily Životnost 



_fbp accolade.eu 

Používá Facebook k poskytování řady reklamních 

produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od 

inzerentů třetích stran. 

3 měsíce 

metrika_enabled accolade.eu 

Používá se ke sledování návštěvníků na více 

webových stránkách za účelem prezentace 

relevantní reklamy na základě preferencí uživatele. 

Relace 

TŘETÍ STRANA 

sid seznam.cz Uložení informací o uživateli napříč webem. 29 dní 

VISITOR_INFO1_ŽIVĚ youtube.com 

Tento soubor cookie nastavuje Youtube, aby 

sledoval uživatelské preference pro videa YouTube 

vložená do stránek; může také určit, zda návštěvník 

webu používá novou nebo starou verzi rozhraní 

Youtube. 

6 měsíců 

li_gc linkedin.com Slouží k uložení preferencí uživatelů. 2 roky  

IDE doubleclick.net 
Zobrazování reklam Google na webech třetích 

stran. 
1 rok 

lidc linkedin.com Ukládá akce uživatele na Internetových stránkách. 1 den 

bcookie linkedin.com 
Toto je soubor cookie pro sdílení obsahu 

Internetových stránek prostřednictvím sociální sítě. 
2 roky 

YSC youtube.com 
Zapamatování uživatelského vstupu a přidružení 

akcí uživatele. 
Relace 

CONSENT youtube.com 

Tento soubor cookie poskytuje informace o tom, 

jak uživatel používá Internetovou stránku, a 

jakoukoli reklamu, kterou uživatel mohl vidět před 

návštěvou Internetové stránky. 

17 let 

UserMatchHistory linkedin.com 

Tento soubor cookie se používá ke sledování 

uživatelů, aby mu mohly být prezentovány 

relevantnější reklamy na základě jeho preferencí. 

1 měsíc 

bscookie www.linkedin.com 
Používá se službou sociálních sítí LinkedIn ke 

sledování používání vestavěných služeb. 
2 roky 

ymex yandex.ru 
Zaznamenává údaje o chování uživatele na 

Internetových stránkách.  
1 rok  

C adform.net 
Identifikuje, zda prohlížeč uživatele přijímá soubory 

cookie. 
1 měsíc 

testovací_cookie doubleclick.net 

Tento soubor cookie nastavuje společnost 

DoubleClick (která je ve vlastnictví společnosti 

Google), aby zjistila, zda prohlížeč návštěvníka 

Internetové stránky podporuje soubory cookie. 

Několik sekund 

5. MARKETINGOVÉ NÁSTROJE 

5.1 Tyto Internetové stránky mohou využívat následující marketingové nástroje: 

a) Google Analytics společnosti Google LLC. Podmínky pro  zpracování dat službou Google Analytics a Podmínky 

využívání souborů cookie; 

b) Google AdWords společnosti Google LLC  Podmínky zpracování dat  službou AdWords a Podmínky využívání 

souborů cookie; 

c) Sklik společnosti Seznam.cz, a.s. Podmínky zpracování dat službou Sklik; 

d) Facebook Pixel a Connect společnosti Facebook Ireland Ltd.  Podmínky zpracování dat službou Facebook. 

6. NASTAVENÍ COOKIES 

6.1 Soubory cookies můžete nastavit prostřednictvím naší cookies lišty. Změnu nastavení můžete kdykoliv změnit 

prostřednictvím odkazu trvale umístěného na Webových stránkách. Pokud nám ale nepovolíte použití základních 

cookies, některé funkce Webových stránek nemusí fungovat tak, jak by měly. 

Soubory cookies můžete také obecně odmítnout nebo si nastavit aktivaci jen některých (v závislosti na typu prohlížeče) 

prostřednictvím svého internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích 

najdete na následujících odkazech: 

• Chrome: support.google.com 

• Opera: opera.com 

• Firefox: support.mozilla.org 

• MS Internet Explorer / Edge windows.microsoft.com 

• Safari: support.apple.com 

  

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
http://support.google.com/
http://opera.com/
http://support.mozilla.org/
http://support.apple.com/


7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, DALŠÍ VYUŽITÍ ÚDAJŮ ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM 

INTERNETOVÝCH STRÁNEK 

7.1 Společnost Accolade prohlašuje, že z pozice správce osobních údajů zpracovává veškeré osobní údaje včetně osobních 

údajů získaných skrze používání cookies v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ 

ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejícími právními předpisy na ochranu osobních údajů a ukládání 

souborů cookies. 

7.2 Zpracování osobních údajů nejen návštěvníků Internetových stránek podrobně popisují Podmínky zpracování osobních 

údajů dostupné na Internetové stránce na adrese 

https://accolade.eu/files/documents/accolade_privacy_notice_102018_cs.pdf. 

8. SDÍLENÍ INFORMACÍ 

8.1 Společnost Accolade může sdílet informace získané prostřednictvím Vašeho pohybu na Internetových stránkách 

třetím osobám, a to za účelem spravování Internetových stránek či provozování marketingové aktivity jménem 

společnosti Accolade. 

9. PROPOJENÍ NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

9.1 Tlačítka sociálních sítí jsou na našich Internetových stránkách umístěna, zejména pro možnost interakce se 

sociálními sítěmi, abychom Internetové stránky učinili zajímavější pro uživatele. Spojení s příslušnou sociální sítí 

nastane, pouze pokud uživatel aktivně klikne na příslušné tlačítko. V tom případě webový prohlížeč zahájí připojení 

k serverům příslušné sociální sítě. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 Společnost Accolade je oprávněna tyto Zásady kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny těchto 

Zásad oznámí společnost Accolade uživatelům tyto změny v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby se 

s nimi uživatelé měli objektivní možnost seznámit. 

10.2 Zásady jsou platné a účinné od 1.11.2018, datum poslední aktualizace – únor 2022. 

https://accolade.eu/files/documents/accolade_privacy_notice_102018_cs.pdf

