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Informace o technických, funkčních a analytických cookies 
 

 

1. Zásady práce s cookies 
 

Pro správnou funkci stránek Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen ZÚ ÚL) 
https://www.zuusti.cz (dále jen „web“) využíváme soubory na vašem zařízení, které nesou označení 
cookies. 
 
Cookies jsou malé jednoduché soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo jiné 
zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují 
Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. zvolený jazyk, zvolená velikost písma a 
jiné zobrazovací preference). Tyto informace mohou být vráceny našim serverům nebo serverům 
třetích stran během Vaší příští návštěvy. 
 
V tomto dokumentu Vás informujeme o používání cookies na našem webu. 
 
 

2.  Cookies na webu ZÚ ÚL 
 
Nezbytná (funkční) cookies 
Nezbytná cookies zajišťují správný chod naší webové stránky (tzv. technické cookies). Ta bez těchto 
souborů nemůže správně fungovat. Technické cookies tak můžeme používat i bez Vašeho souhlasu. 
Některá nezbytná cookies si můžete zablokovat v rámci nastavení svého prohlížeče (např. uložení 
přihlašovacích údajů). 
 
Statistická cookies 
Statistické soubory cookies využíváme k optimalizaci webových stránek pro naše uživatele. Díky 
těmto statistickým cookies získáváme přehled o používání našich webových stránek. Žádáme Vás 
o povolení k ukládání statistických souborů cookies. 
 
Marketingová/sledovací cookies 
Marketingové/sledovací cookies jsou soubory cookies nebo jakákoli jiná forma místního úložiště, 
které se používají k vytváření uživatelských profilů, k zobrazování reklamy nebo ke sledování 
uživatele na tomto nebo několika webech pro podobné marketingové účely. 
Používáme a pracujeme pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies 
zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké služby si prohlížel 
a využil).  
 
 

3.  Další obsah třetích stran na webových stránkách ZÚ ÚL 
 

Na webech ZÚ ÚL prezentujeme návštěvníkům plnohodnotný obsah, nabídku činností/služeb, které 
ZÚ ÚL nabízí, rezervační systém pro objednání klientů, COVID-19 vyšetření, uživatelsky přívětivý 
systém pro získání výsledků měření, analýz a studií, které ZÚ ÚL poskytuje, pylové zpravodajství, 
ordinace očkování a cestovní medicíny, poradny HIV/AIDS, hygienické laboratoře, ordinace a 
laboratoře imunologie, alergologie a další... Naše tři centra: Centrum hygienických laboratoří, 
Centrum zdravotních služeb a Centrum imunologie a mikrobiologie zveřejňují ověřené a relevantní 
informace. Z těchto důvodu do příspěvků vkládáme obsah šířený pomocí nástrojů a služeb třetích 
stran. Typicky jde například o texty, zprávy, aktuality, oznámení a videa ze sociální sítě YouTube, 
Facebook, LinkedIn a Instagram. 
 

http://www.zuusti.cz/


Během načítání webových stránek s prvky z těchto služeb můžete být předmětem jejich analytických 
nástrojů. O možnostech odhlášení se z těchto nástrojů nad rámec omezení užívání cookies pomocí 
Vašeho webového prohlížeče se dočtete více přímo na webových stránkách jednotlivých služeb. 
 
Seznam těch nejpoužívanějších služeb a nástrojů třetích stran pro zobrazování obsahu: 

− YouTube 

− Facebook 

− LinkedIn 

− Twitter 

− Instagram 

− Facebook 

− Google Analytics 

− Google Maps 
(U těchto subjektů může dojít k předání informací do třetích zemí, včetně USA) 
 
 

4.  Povolení, změna, zakázání a odstranění cookies na webu ZÚ UL 
 
Když poprvé navštívíte náš web, zobrazí se Vám okno s vysvětlením o cookies. Jakmile kliknete na 
„Uložit předvolby“, vyjadřujete svůj souhlas s používáním uvedených kategorií souborů cookies 
a doplňků popsaných v předmětném okně a v těchto Zásadách cookies.  
 
Používání cookies můžete kdykoli změnit nebo zakázat pomocí svého prohlížeče nebo přímo na 
našich stránkách (záložka „Spravovat souhlas“ vpravo dole). 

Vezměte prosím na vědomí, že blokování souborů cookies může mít negativní vliv na funkčnost 
webových stránek ZÚ ÚL.  

 

5. Povolení, změna, zakázání a odstranění cookies pomocí internetového prohlížeče 
 
Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Můžete 
také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další možností je změnit nastavení 
internetového prohlížeče tak, aby se Vám při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. 
Další informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě vašeho prohlížeče. 

 
Příklad pop-up lišty 

 
Po kliknutí na tlačítko „Zobrazit předvolby“ 
 



 
 

 
Můžete také ovládat, co vaše zařízení bude sdílet při návštěvě nebo interakci s weby nebo 
aplikacemi, které používají služby Google. Nastavení reklam Vám umožňuje ovládat reklamy, které 
se Vám zobrazují ve službách Google (například ve vyhledávání Google nebo na YouTube), nebo 
na webech a v aplikacích třetích stran, které používají inzertní služby Google. Můžete také zjistit, jak 
se reklamy personalizují, odhlásit se z personalizovaných reklam nebo zablokovat konkrétní 
inzerenty. 
 
Pokud jste přihlášeni k účtu Google, můžete na stránce Moje aktivita zobrazit a ovládat data, která 
se vytvářejí, když používáte služby Google, včetně informací, které Google shromažďuje                                     
z navštívených webů a aplikací. Tato možnost se odvíjí od nastavení účtu. Aktivitu můžete procházet 
podle data nebo tématu a můžete ji částečně či úplně smazat. 
 
Pokud si přejete zjistit, jaké Vaše analytické cookies pomocí nástrojů společnosti Google 
zpracováváme, můžete si nainstalovat přídavný modul do běžných internetových prohlížečů 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Tento modul umí také analytické měření zablokovat. 
 
 

6. Cookies a mobilní aplikace 
 
Některé mobilní aplikace využívají technologii webview, která umožňuje ukládání webových cookies 
do Vašeho prohlížeče v mobilním zařízení. Smazání cookies je možné odinstalováním aplikace či 
vymazáním jejích dat v nastavení systému. 
 
Další informace o možnostech mazání či blokování ukládání cookies u webview jsou k dispozici                          
v rámci jednotlivých operačních systémů mobilních zařízení. 

 
 

7. Více informací o cookies a bezpečnosti na internetu 
 
Pokud se chcete dozvědět více informací na téma bezpečnost na internetu a základní rady 
uživatelům, poslechněte si audio seriál s příznačným názvem Cookies, který je přístupný na 
stránkách Českého rozhlasu (https://www.mujrozhlas.cz/cookies). 

Pro další informace můžete také navštívit webovou prezentaci Úřadu pro ochranu osobních údajů 

(ÚOOÚ): https://www.uoou.cz/cookies-a-gdpr/d-29966. Podle ÚOOÚ za souhlas se zpracováním                     

a používání cookies je považováno samotné nastavení prohlížeče, kde si každý uživatel nastaví, 

jakým způsobem budou cookies na konkrétním webu analyzována a zpracovávána.  

 
  

https://adssettings.google.com/authenticated
https://myactivity.google.com/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.mujrozhlas.cz/cookies
https://www.uoou.cz/cookies-a-gdpr/d-29966


9.  Vaše práva týkající se osobních údajů 
 
Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva: 
− Máte právo vědět, proč jsou Vaše osobní údaje potřebné, co se s nimi stane a jak dlouho budou 

uchovány. 
− Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které jsou nám známy. 
− Máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat Vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít. 
− Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a 

nechat Vaše osobní údaje smazat. 
− Máte právo vyžádat si od správce všechny Vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat 

jinému správci. 
− Proti zpracování vašich údajů můžete vznést námitku. Řídíme se jí, pokud neexistují oprávněné 

důvody ke zpracování. 
  
Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte. Kontaktní údaje najdete ve spodní části těchto 
Zásad. Máte-li stížnost na to, jak nakládáme s Vašimi údaji, rádi bychom se o tom dozvěděli, ale 
máte také právo podat stížnost kontrolnímu orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů). 
 
Pro bližší informace o zpracování a ochraně osobních údajů klikněte zde. 
 
 

10. Kontaktní údaje 
 
V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich zásad týkajících se souborů cookies a tohoto 
prohlášení nás prosím kontaktujte: 
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem 
Česká republika 
Web: https://www.zuusti.cz 
E-mail: gdpr@zuusti.cz 
Telefonní číslo: +420 603 302 029 
 

https://www.zuusti.cz/wp-content/uploads/2020/12/GDPR.pdf
https://www.zuusti.cz/
mailto:gdpr@zuusti.cz

