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e-mail: knihovna@knihovnahk.cz, webová adresa: www.knihovnahk.cz  

 
INFORMACE O SOUBORECH COOKIES 

 
Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o tom, jak Knihovna města Hradce 
Králové využívá soubory cookies a ostatní informace spojené s vaší návštěvou námi 
provozovaných webových stránek: www.knihovnahk.cz.  

 
Informace o vašem počítači 

Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme anonymizované informace 
o použitém prohlížeči, operačním systému počítače, rozlišení obrazovky a další informace. 
Sledujeme webové stránky, z nichž byla konkrétní webová stránka navštívena a procházení 
dalších webových stránek. 

Tyto údaje používáme k provozu webových stránek, zejména k odhalení a odstranění chyb, 
k určení využití webové stránky a k úpravám nebo dalším vylepšením webových stránek. 

 

Použití cookies 

Stejně jako mnoho jiných webových stránek, i námi provozované webové stránky využívají 
soubory cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem 
počítači a ukládají určitá nastavení a data prostřednictvím vašeho prohlížeče. Každý soubor 
cookie obvykle obsahuje název domény, ze které byl soubor cookie odeslán, název cookie, 
hodnotu cookie a informace o vypršení platnosti souboru cookie. 

Soubory cookies umožňují rozpoznat počítač a zpřístupnit některá výchozí nastavení. 
Cookies nám pomáhají zlepšovat práci s webovými stránkami a nabídnout vám lepší služby. 

Některé cookies (tzv. funkční) je nutné ukládat na vašem počítači, jelikož jsou nezbytně 
nutné pro základní provoz a funkčnost našich webových stránek (např. funkční cookies při 
vstupu do knihovnického systému CLAVIUS zajišťují např. počítání půlhodin vstupů na 
internet, logují se vstupy čtenářů do systému – všechny zaznamenávané údaje jsou však 
anonymní a nelze z nich identifikovat žádného čtenáře). Pomáhají i v oblasti zabezpečení a 
při plnění požadavků stanovených právními předpisy. 

Pro ostatní typy cookies potřebujeme váš souhlas, který můžete udělit v banneru v dolní 
části webové stránky. Jedná se o následující typy cookies, které využíváme:  

1. Google Analytics 

Pro statistickou analýzu používáme službu Google Analytics. Služba Google Analytics je 
služba pro webovou analýzu poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94034, USA ("dále také Google"). Služba Google Analytics 
používá soubory cookies a programy, které jsou součástí webů, a naším jménem 
shromažďuje neosobní údaje, které se týkají návštěvníků našich webů. Soubory cookies i 
vložené programy nám poskytují pouze neosobní statistické informace o návštěvách na 
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našich webech, o době trvání zobrazení jednotlivých stránek, o cestách, kterými uživatelé 
weby procházeli, údaje o nastavení obrazovky návštěvníků a další obecné údaje. 
Využíváme tento typ informací, které mají zejména statistickou povahu, k vylepšení 
služeb poskytovaných zákazníkům. 
 
Informace o používání webu (včetně IP adresy) generované společností Google pomocí 
souborů cookies budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve 
Spojených státech. Společnost Google použije tyto informace k hodnocení používání 
webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webech pro provozovatele webových 
stránek a poskytování jiných služeb vztahujících se k činnosti na webech a používání 
internetu. 
  
Společnost Google může také přenést tyto anonymizované informace třetím stranám, a 
to v případě, že je to vyžadováno zákonem nebo když tyto třetí strany zpracovávají tyto 
informace jménem společnosti Google. Společnost Google nepřidruží vaši IP adresu 
k jiným datům uchovávaným ve společnosti Google.  
 

 
2. Soubory cookies v on-line katalozích knihovny 

Online katalog Clavius a online katalog Carmen používají cookies, dočasné (platí během 
jednoho otevření prohlížeče) i trvalé. Cookies začínající znaky __ jsou cookies služby 
Google Analytics, kterou používáme pro optimalizaci funkcí katalogu. Ostatní cookies 
ukládané katalogy jsou pouze technického charakteru. 
 
Do cookies se ukládá: 

 ID sezení uživatele 

 nastavení velikosti písma katalogu 

 zapamatování přihlášení (na vyžádání) 

 datum poslední návštěvy katalogu (kvůli výpočtu počtu návštěv) 

 sledování návštěvnosti pomocí Google Analytics 

 informace pro sociální plugin (http://www.addthis.com/privacy) 

 

Zaznamenané statistické údaje jsou anonymní. 
 

Pro úplný a aktuální přehled o každém přístupu třetích stran k vašemu webovému prohlížeči 
si můžete nainstalovat zásuvný modul sloužící pro tento účel (v případě, že je pro daný typ 
prohlížeče vytvořen). Můžete si také vybrat možnost, kdy vás počítač bude varovat pokaždé, 
kdy dojde k odeslání souboru cookie nebo můžete všechny soubory cookies vypnout – toho 
dosáhnete v nastavení vašeho prohlížeče. Každý prohlížeč je trochu jiný, a tak se prosím 
podívejte do menu Nápověda ve vašem prohlížeči, abyste zjistili, jak správně nastavit 
používání souborů cookies. Pokud ale ukládání souborů cookies zcela vypnete, je možné, že 
některé z námi poskytovaných služeb nemusí fungovat nebo nemusí fungovat správně. 
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