
ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES 

 
Při používání aplikaci Emmy (dále jen „Aplikace“) nebo webu www.sestraemmy.cz (dále jen 

„Web“), které jsou provozovány společností Emmy.md s.r.o., IČO: 06785247, se sídlem 

Levohradecké nám. 1066, 252 63 Roztoky (dále jen „Emmy“ nebo „My“), může v souladu 

s těmito zásadami (dále jen „Zásady“) docházet k ukládání souborů cookies na vaše zařízení.  

 

Co jsou cookies? 

1.1. „Cookies“ jsou malé textové soubory uložené na vašem zařízení, které mohou obsahovat 

základní informace o vás, vašem zařízení či vašem používání webových stránek. Cookies 

zajišťují např. rozpoznání uživatele, personalizaci a usnadnění používání. Odstranit či 

blokovat je můžete v nastavení vašeho prohlížeče. 

1.2. Soubory cookies nemusí nutně přímo obsahovat osobní údaje. Pokud však mohou vést 

k vaší identifikaci, tak musí být za osobní údaje považovány. O tom, jak zpracováváme 

osobní údaje, se můžete dočíst v našich Zásadách ochrany soukromí, kde naleznete 

zejména informace o předávání údajů do třetích zemí a vašich právech. 

2. Druhy Cookies 

Kromě cookies, které na vaše zařízení ukládáme přímo my (tzv. first-party cookies), mohou být 

cookies ukládány také třetí stranou (z domény třetí strany) prostřednictvím kódu umístěného 

v naší Aplikaci či na Webu (tzv. third-party cookies). Dále rozlišujeme mezi trvalými cookies a 

tzv. session cookies. Session cookie je odstraněna vždy po skončení relace, zatímco trvalá 

cookie vyprší v konkrétní datum, případě po uplynutí určitého časového úseku. 

Podle účelu cookies rozlišujeme: 

2.1. Esenciální a funkční cookies 

Esenciální cookies jsou nezbytné k tomu, aby správně pracovala naše Aplikace i Web. 

Funkční cookies nám pak pomáhají zabezpečovat některé jejich funkcionality a pamatují 

si volby, která jste dříve provedli. 

2.2. Analytické (výkonnostní) cookies 

Analytické soubory cookies nám umožňují shromažďovat informace o tom, jak 

přistupujete k Aplikaci či Webu, jak s nimi komunikujete, jakož i o chybách, se kterými jste 

se setkali. Tyto cookies používáme ke zlepšování a dalšímu rozvoji našich služeb. 

2.3. Marketingové cookies a cookies sociálních sítí 

Reklamní a marketingové cookies umožňují inzerentům doručovat vám relevantnější 

reklamy. Platformy sociálních médií mohou do vašeho zařízení ukládat soubory cookies, 

aby zjistily, zda jste přihlášeni, a umožňují vám komunikovat s obsahem pomocí jejich 

sociálních funkcí. Jedná se zpravidla o cookies třetích stran. 

  

http://www.sestraemmy.cz/


3. Cookies Aplikace 

V Aplikaci používáme pouze esenciální či funkční cookies a nepoužíváme žádné cookies třetích 

stran: 

3.1. Esenciální a funkční cookies 

 
Název Doména Účel Životnost 

facilityId *.sestraemmy.cz Zapamatování volby session 

consent-

policy 

*.sestraemmy.cz Uchování souhlasu 1 rok 

amplify-

authenticator-

authState 

*.sestraemmy.cz Autentifikace uživatele trvalá 

4. Cookies Webu 

Prostřednictvím našeho Webu může docházet k ukládání následujících cookies, které zahrnují 

též cookies, k nimž mohou mít přístup poskytovatelé níže uvedených služeb jako zpracovatelé, 

jakož i cookies třetích stran, nad kterými nevykonáváme kontrolu s tím, že ve vztahu k nim se 

uplatní zásady ochrany soukromí příslušné třetí strany: 

4.1. Esenciální a funkční cookies 

 
Název Doména Účel Životnost 

XSRF-TOKEN 

hs 

TS# 

sestraemmy.cz Zajišťování 

bezpečnosti 

(Wix.com) 

session 

session 

session 

svSession sestraemmy.cz Login uživatele Wix 

(Wix.com) 

2 roky 

SSR-caching sestraemmy.cz Zjištění systému 

uživatele 

(Wix.com) 

1 minuta 

bSession sestraemmy.cz Optimalizace výkonu 

(Wix.com) 

30 minut 

wixLanguage sestraemmy.cz Jazyková nastavení 

(Wix.com) 

1 rok 

fedops.logger.sessionId sestraemmy.cz Měření stability 

systému 

(Wix.com) 

1 rok 

 

4.2. Analytické (výkonnostní) cookies 

 
Název Doména Účel Životnost 

_ga 

_gat_UA-[…] 

_gid 

sestraemmy.cz Sledování užívání a 

výkonu 

(Google Analytics - 

Google) 

2 roky 

session 

1 den 

 



4.3. Marketingové cookies a cookies sociálních sítí 

 
Název Doména Účel Životnost 

Cookies Youtube.com  

(jsou ukládány pouze 

pokud spustíte video) 

Google.com Přehrávání videa a 

související 

analytické a 

marketingové účely 

(Youtube.com - 

Google) 

Zpravidla 2 roky 

5. Vaše volby 

5.1. Většina prohlížečů a zařízení dovoluje při výchozím nastavení ukládání cookies. 

Používáním Aplikace či Webu s nastavením vašeho prohlížeče nebo zařízení, které 

umožňuje ukládat cookies, souhlasíte s tím, že cookies mohou být na vaše zařízení 

ukládány. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zakázáním cookies v nastavení vašeho 

prohlížeče nebo zařízení. K používání esenciálních cookie souborů nepotřebujeme váš 

souhlas. Některé cookies třetích stran (např. Youtube.com - Google) jsou ukládány až 

v případě zobrazení obsahu z externího serveru, jímž souhlasíte se smluvními 

podmínkami příslušného poskytovatele, které zahrnují též zásady používání cookies. 

5.2. Berte na vědomí, že blokování nebo odstranění cookies může ovlivnit dostupnost či 

funkčnost Aplikace či Webu. 

5.3. Informace o tom, jak odstranit nebo blokovat soubory cookies v nejběžnějších 

prohlížečích, najdete na následujících odkazech: 

• Google Chrome 

• Apple Safari 

• Mozilla Firefox 

• Microsoft Edge 

• Microsoft Internet Explorer 

• Opera 

• Android (Chrome)  

• Iphone or Ipad (Chrome) 

Zakázat některé cookies třetích stran můžete také pomocí nástrojů následujících iniciativ: 

• Network Advertising Initiative 

• Your Ad Choices 

6.  Kontakt 

6.1. S jakýmikoliv dotazy ohledně našeho používání souborů cookies se na nás můžete obrátit 

na adrese: privacy@sestraemmy.cz. 
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https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/cs/kb/rozsirena-ochrana-proti-sledovani-ve-firefoxu-pro-?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/microsoft-edge-data-o-proch%C3%A1zen%C3%AD-a-ochrana-soukrom%C3%AD-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.microsoft.com/cs-cz/topic/odstran%C4%9Bn%C3%AD-a-spr%C3%A1va-soubor%C5%AF-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=cs&oco=1
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=cs&oco=1
https://www.networkadvertising.org/
https://optout.aboutads.info/
https://optout.aboutads.info/

