
Co Jsou Soubory Cookies 

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou odeslány do vašeho počítače, když jste na 
internetových stránkách. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou účinné a které z nich je třeba 
zlepšení. 

Používáme cookies pro marketingové účely: 

• aby bylo zajištěno, že web funguje správně 
• zlepšit webové stránky založené na tom, jak jste se dostali na webové stránky, a to, co 

zařízení, které používáte 

"Jak Spravovat soubory Cookie" níže v části popisuje, jak můžete změnit nastavení souborů 
cookie. Vezměte prosím na vědomí, že pokud vypnete cookies a podobné technologie úplně, to 
může mít vliv na uživatelský zážitek na webové stránky, a některé funkce nemusí fungovat, jak 
se očekávalo. 

Jaké Typy Cookies používáme 

Níže najdete seznam různých typů souborů cookie, které mohou být používané na této webové 
stránce. Tento Cookie Policy popisuje, jak používat všechny druhy informací, které mohou být 
shromažďovány z soubory cookie. 

Poskytujeme na dobu platnosti pro každý z těchto typů souborů cookie na základě informací, 
které máme. Nicméně, data vypršení platnosti pro všechny soubory cookie třetích stran jsou 
stanoveny tyto společnosti a mohou být změněny kdykoliv. 

1. Základní soubory cookie 

Základní soubory cookie vám umožňují procházet naše internetové stránky a využijte našich 
služeb a funkcí. Bez těchto souborů, naše webové stránky nebudou moci efektivně pracovat. 

Viz níže pro příklady každý typ souborů cookie: 

Název Cookie Popis Uplynutí 

PHPSESSID Zachovává relace uživatele stát přes stránku žádosti. Uživatelská relace čas 

BX_USER_ID CMS Bitrix cookie 10 let 



_tl-dohoda Cookie policy dohody cookie relace Uživatele čas 

_tl-marketing Cookie policy dohody cookie relace Uživatele čas 

user_key Yandex.Metrik služby analytics cookie relace Uživatele čas 

 

2. Analytické soubory cookies 

Analytické soubory cookie shromažďují informace o vašem používání webu a pomáhají nám 
zlepšit její funkčnost. Například, analytické soubory cookies nám ukazují, nejnavštěvovanější 
stránky na webu, stejně jako analyzovat provoz na webu. Používáme analytické soubory 
cookies se podívat na obecné trendy, jak lidé používají web, a ne, jak uživatel interaguje s 
webové stránky. 

Využíváme dvě platformy pro analytics: Google Analytics a Yandex.Metriky. 

Protože cookie norem se neustále vyvíjí, doporučujeme se podívat na tuto politiku čas od času, 
aby zjistili, zda tam byly nějaké změny. Následující strany, místo cookies a/ nebo jiných 
technologií na našich webových stránkách: 

• Google 
• Yandex 

Službu Google Analytics. 

Službu Google Analytics používá vařeníe technologie. Google Analytics nám poskytuje 
anonymní statistiky. Služba funguje s IP-adresy, stejně jako informace o cookies, které jsou 
používány na našich webových stránkách, takže jsme se dozvědět, kolik lidí navštíví naše 
stránky, kolik z nich procházet některé stránky, jaké prohlížeče používají (což nám umožní 
zlepšit kompatibilitu našich služeb pro více lidí) a někdy i země a regiony, které uživatelé žijí. 
Někdy IP adresy a informace z cookies jsou zpracovány mimo Evropský Hospodářský Prostor, 
a v tomto případě garantujeme, že jsou zpracovány v souladu s požadavky na Ochranu 
Informací Jednat. 

Pokud se chcete dozvědět více o cookies používaných v Google Analytics, měli byste jít na 
odkaz níže: 

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Používáme Yandex.Metriky, web analytics služby poskytované společností Yandex LLC, 
119021, Rusko, Moskva, ul. L. Tolstého 16 (dále jen "Yandex"). 

Yandex.Metriky služeb. 

https://policies.google.com/privacy
https://yandex.com/legal/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Yandex.Metriky služba používá technologii cookies. Informace shromážděné ze souborů cookie 
nemůže identifikovat vás, ale to nám může pomoci zlepšit naše stránky. Informace o používání 
této stránky, získané s pomocí souborů cookie, budou převedeny do Yandex a uloženy na 
Yandex server v EU a ruské Federace. Yandex bude zpracovávat tyto informace k vyhodnocení 
používání vašeho webu, sestavování zpráv o činnosti našich stránkách a pro poskytování 
dalších služeb. Yandex zpracovává tyto informace v pořadí stanovených v podmínkách použití 
Yandex.Metriky služeb. 

Můžete odhlásit z používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v prohlížeči. Také 
můžete použít tento nástroj: https://yandex.ru/support/metrika/general/opt-out.html . Nicméně, 
toto může mít vliv na fungování některých funkcí webu. Používáním této stránky souhlasíte se 
zpracováváním údajů o vás společností Yandex způsobem a pro účely uvedené výše. 

 

Název Cookie Popis Uplynutí 

TLV_100 TravelLine rezervační motoru cookie. Uživatelská 
relace čas 

TLBF_en TravelLine rezervační motoru cookie. Uživatelská 
relace čas 

TLE_loader-zprávy-
experiment-fixní 

TravelLine rezervační motoru cookie. Uživatelská 
relace čas 

_gat Registrů unikátní ID, které se používá k vytváření statistických údajů o 
tom, jak návštěvník používá webové stránky. 

Uživatelská 
relace čas  

_ym_isad Yandex.Metrik služby analytics cookie. Uživatelská 
relace čas 

_ym_uid Yandex.Metrik služby analytics cookie. Uživatelská 
relace čas 

https://yandex.ru/support/metrika/general/opt-out.html


_ym_visorc_ID Yandex.Metrik služby analytics cookie. Uživatelská 
relace čas 

test_cookie Zkontrolovat Oprávnění Uživatele čas 
relace 

IDE Používá Google DoubleClick se zaregistrovat a zpráva webových 
stránek akce uživatele po zobrazení nebo kliknutí na jeden ze 
inzerenta reklamy s účelem měření účinnosti reklamy a aby předložila 
cílené reklamy na uživatele 

1 rok 

yabs-sid Yandex.Metrik služby analytics cookie. Uživatelská 
relace čas 

yandexuid Yandex.Metrik služby analytics cookie. Uživatelská 
relace čas 

yp Yandex.Metrik služby analytics cookie. Uživatelská 
relace čas 

jsem Yandex.Metriky služeb marketing cookie. 10 let 

ga Registrů unikátní ID, které se používá k vytváření statistických údajů o 
tom, jak návštěvník používá webové stránky. 

2 roky 

_gid Registrů unikátní ID, které se používá k vytváření statistických údajů o 
tom, jak návštěvník používá webové stránky. 

Uživatelská 
relace čas 



_gat_TlGaTracker1 TravelLine rezervační motoru cookie. Uživatelská 
relace čas 

_gat_TLAnalytics1 TravelLine rezervační motoru cookie. 60. 

 

 

3. Marketingové soubory cookies 

Reklamní sítě a mediální agentury jako zprostředkovatelé pro webové stránky a inzerenty. 
Marketingové soubory cookies z těchto stran, aby následující možné: 

• Můžeme ukázat vám reklamy třetích stran 

• Naši reklamní partneři mohou kombinovat své preference na bol.com informace se sbírají, 
když navštívíte jiné webové stránky, 

Pro soubory cookie, které tyto strany pro účely marketingu, jsme se odkazovat na prohlášení na 

webových stránkách těchto stran. Protože cookie norem se neustále vyvíjí, doporučujeme se 
podívat na tuto politiku čas od času, aby zjistili, zda tam byly nějaké změny. Následující strany, 
místo cookies a/ nebo jiných technologií na našich webových stránkách: 

• Facebook 

Používáme pouze marketing cookies, pokud jste dali svolení pro to. Pokud nechcete dát povolení, 
reklamy, bude stále zobrazena, ale tyto jsou náhodné reklamy. 

 

Název Cookie Popis Uplynutí 

fr Používá Facebook dodat sérii reklamních produktů, jako jsou real-time 
nabídky od třetích stran inzerenty. 

3 měsíce 

remixlang VK.com marketing cookie. 1 rok 

https://www.facebook.com/privacy/explanation


rtrg VK.com přesměrování cookie. Uživatelská relace 
čas 

tr Facebook marketing cookie. Uživatelská relace 
čas 

1kvcu24 LiveTex.ru cookie. 13 dní 

lt_uid LiveTex.ru cookie. Uživatelská relace 
čas 

jv_enter_ts_[*] Jivosite cookie. Uživatelská relace 
čas 

jv_pages_count_[*] Jivosite cookie. Uživatelská relace 
čas 

jv_utm_[*] Jivosite cookie. Uživatelská relace 
čas 

jv_visits_count_[*] Jivosite cookie. Uživatelská relace 
čas 

jv_invitation_time_[*] Jivosite cookie. Uživatelská relace 
čas 



 

Jak Spravovat soubory Cookie 

Můžete zakázat cookies — základní, analytické a marketingové — v nastavení vašeho 
prohlížeče. Informace o často používaných prohlížečích lze nalézt zde: 
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Smazat cookies nastavené na 
našich stránkách a dalších stránkách, můžete postupujte podle pokynů v nápovědě vašeho 
prohlížeče nebo stránky. Můžete také blokovat instalaci cookies v budoucnu na našich 
stránkách a dalších stránkách. 

Pokud chcete vymazat všechny nainstalované soubory cookie webové stránky, které jste 
navštívili, zde je odkaz na program vymazat sledovací soubory cookie: 
http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php. Pokud se rozhodnete 
vymazat všechny sledovací soubory cookie, některé další typy souborů cookie mohou být stále 
používány. Vezměte prosím na vědomí, že pokud si koupíte nový počítač, nainstalovat nebo 
aktualizovat prohlížeč, smazat nebo jinak upravit váš prohlížeč soubory cookie, může také mít 
za následek vymazání cookies. 

Jak Blokovat soubory Cookie 

Mnoho prohlížečů umožňuje používání cookies odmítnout. Níže uvedené odkazy vám pomohou 
dozvědět se více o tom, jak můžete ovládat cookies ve vašem webovém prohlížeči. Pamatujte 
však, že zakázání souborů cookie se vztahuje nejen na tento, ale na všechny ostatní webové 
stránky. 

• Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835 (Všechny verze IE: Informace o 
mobilní verzi naleznete zde: www.microsoft.com/windowsphone/en-
us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.aspx) 

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647 

• Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html(nebo 
http://support.apple.com/kb/HT1677pro mobilní verze prohlížečů) 

• Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 

• Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

Blokování souborů cookie může mít negativní dopad na výkon mnoha webových stránek. 

Jak Odstranit soubory Cookie 

Máte také možnost smazat soubory cookie, které jsou uloženy na vašem počítači. Jen 
postupujte podle pokynů prohlížeče. Opět, odstranění souborů cookie může mít negativní 
dopad na výkon mnoha webových stránek. 

Více informací o mazání cookies lze nalézt zde: http://www.aboutcookies.org/page-2. 

Politika Aktualizace a Zpětná vazba 

To je stručný popis toho, jak soubory cookie používáme dnes. Pokud změníme naše používání 
souborů cookie můžeme také změnit tuto politiku pro soubory cookie. Označení "Poslední 
revize" v horní části této stránky je uvedeno datum, kdy byl naposledy upraven. Máte-li jakékoli 
dotazy nebo návrhy týkající se této politiky, aplease dejte nám vědět, kontaktujte: 

Kontaktní Údaje 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php
http://support.microsoft.com/kb/278835
http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.aspx
http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.aspx
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html
http://support.apple.com/kb/HT1677
http://support.apple.com/kb/HT1677
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
http://www.aboutcookies.org/page-2


TravelLine Group LLC je zpracování osobních údajů subjektu jak je definována Federální Zákon 
O ochraně Osobních Údajů Č. 152-FZ (Rusko), ze dne 27. července 2006 a zpracovatele 
osobních údajů, jak je definován podle obecného nařízení o ochraně údajů ze dne 25. Května 
2018. 
  
TravelLine Group LLC zpracovává osobní údaje v souladu s touto Politikou ochrany Soukromí. 
  
Pokud máte nějaké návrhy nebo dotazy týkající se našich zásad ochrany Soukromí, napište 
nám prosím na privacy@travelline.pro nebo na následující adrese: TravelLine Group LLC, 56A 
Leninskiy Prospekt, Joškar-Ola, Marij El, 424003, ruská Federace. 
  
Nebo jednoduše přejděte na naše stránky kontakty: https://www.travelline.ru/contacts/ 
  
Zástupce TravelLine Group LLC v Evropské Unii: TravelLine OU, adresa v Estonsku: Harju 
maakond, Tallinn, Pohja-Tallinna linnaosa, Randla tn 13-201, 10315, e-mail 
privacy@travelline.pro. 
  
Humboldt Park Hotel & Spa a reservation@hotelis.cz je váš osobní Správce údajů, jak jsou 
definovány podle obecného nařízení o ochraně údajů ze dne 25. Května 2018. 
 

https://www.travelline.ru/contacts/
mailto:reservation@hotelis.cz

