
Souhlas a účel zpracování údajů Cookies

Návštěvou webových stránek cestovní kanceláře DOVOLENÁ SNŮ s.r.o., nebo vyplněním jakéhokoliv údaje ve formuláři 
dostupném na webové cestovní kanceláře DOVOLENÁ SNŮ s.r.o., dává tato osoba cestovní kanceláři DOVOLENÁ SNŮ s.r.o. 
souhlas se zpracováním poskytnutých údajů nebo údajů vyplývajících z návštěvy této webové stránky. 

Způsoby ochrany poskytnutých údajů

Cestovní kanceláře DOVOLENÁ SNŮ s.r.o. odpovídá za ochranu zpracovávaných údajů, a proto za tímto účelem používá všechny 
adekvátní fyzické, elektronické a řídící bezpečnostní opatření, jejichž cílem je ochrana poskytnutých informací, před náhodným, 
nezákonným a neoprávněným přístupem, zveřejněním nebo použitím.

Prostředky sloužící k optimalizaci služeb

Cestovní kanceláře DOVOLENÁ SNŮ s.r.o. používá tzv. cookies, tags a další obdobné technologie. Tyto technologie umožňují 
cestovní kanceláře DOVOLENÁ SNŮ s.r.o. poskytnout zákazníkům informace přizpůsobené jejím potřebám a jejich efektivní 
administraci.

Tyto cookies shromažďují informace o vašich zvyklostech při vyhledávání, pomáhají cestovní kanceláře DOVOLENÁ SNŮ s.r.o. 
vytvořit profil návštěvníka webové stránky, a podle toho cílí reklamní sdělení relevantní k vašim zájmům a vaší osobě. Tyto 
cookies jsou využívány s cílem lepšího zacílení reklamy na uživatele. Také se využívají pro omezení počtu reklamních sdělení vůči
jednomu uživateli a zefektivňují reklamní kampaně.

Cookies se rozumí informace uchovávané v jednoduchých textových souborech, umístěných na počítač z webové sítě. Tyto 
cookies mohou být čteny webovými stránkami během pozdějších návštěv. Informace uložená v cookie může mít vztah k chování
zákazníka při procházení webové stránky, nebo obsahovat jedinečné identifikační číslo, takže si jej webová stránka bude moci 
„pamatovat“ při jeho příští návštěvě. Obecně řečeno, cookies neobsahují osobní informace, jejichž prostřednictvím může být 
zákazník identifikován, pokud takovéto informace webové stránce neposkytl.

Existují dva druhy cookies, které používají webové stránky. Trvalé cookies jsou uloženy na pevném disku po delší dobu. Relační 
cookies jsou uloženy ve vyrovnávací paměti během návštěvy webové stránky a jsou automaticky smazány z počítače v 
okamžiku, kdy se zákazník odpojí od internetu.

Účelem trvalých cookies je mimo jiné usnadnění dalšího vyplnění dříve poskytnutých údajů návštěvníkovi webové stránky, a 
shromažďování informací o zvyklostech při vyhledávání na webové stránce (čímž může být modifikována mimo jiné i reklama 
dostupná ve webovém prohlížeči cílená přímo na zájmy osoby, která při předešlé návštěvě webové stránky zadala určité údaje, 
ať už údaje osobní nebo jiné), zadané např. ve formuláři pro vyhledávání služeb poskytovaných cestovní kanceláře DOVOLENÁ 
SNŮ s.r.o.

Při práci s cookies budeme využívat tyto druhy cookies:

 Aplikační cookies - nutné pro správný běh aplikace a rezervačního procesu
 Cookies s preferencí už. údajů - zde jsou pamatovány dříve zadané údaje např. o rezervaci, zájezdu a údajích 

objednavatele
 Měřící cookies - zejména pro monitoring návštěvnosti a výkonu webových stránek (Google Analytics)
 Cookies určené k personalizaci reklamy

Nastavení prohlížeče a nastavení cookies

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí s využitím služby poskytované tzv. cookies, může postupovat podle pokynů 
uvedených v záložce svého internetového prohlížeče „Help“ a deaktivovat tak ukládání všech souborů cookies ve svém počítači.

Kromě trvalé deaktivaci ukládání cookies je možné tyto soubory manuálně smazat z počítače (obvykle pomocí klávesové zkratky:
CTRL + SHIFT + Delete) po každé návštěvě webové stránky.

S ohledem na výhody, které umožňují tyto cookies, však doporučujeme jejich využívání.
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