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Zásady ochrany osobních údajů a práce s Cookies 
Předmětem tohoto dokumentu jsou zásady práce s Cookies na webu www.starwork.cz, 
jehož provozovatelem je firma StarWork z Lana Cokoliv s.r.o.  se sídlem na adrese 
Navrátilova 7, Praha 1, 110 00, IČ: 02489287 a DIČ: CZ02489287. 

Co jsou Cookies? 

Cookies jsou malé textové soubory, které si webové stránky ukládají ve vašem prohlížeči 
při jejich procházení. Cookies umožňují webům zaznamenávat informace o vaší návštěvě 
webu. Cookies tak pomáhají webům lépe fungovat a personalizovat obsah na základě 
uložených dat. Jsou také důležité pro vyhodnocování návštěvnosti webu, díky které 
můžeme zlepšovat vaši uživatelskou zkušenost a spokojenost na webu. 

Jaká Cookies používáme 

Existuje čtyři základní typy Cookies, které se liší svým účelem. Všechny tyto Cookies 
používá také náš web. 

Technická cookies jsou nezbytná pro fungování našeho webu. Bez nich by nebylo 
možné web procházet. 

Marketingová cookies používáme například pro cílení reklamy (případně remarketing) 
na sociálních médiích. 

Analytická cookies nám pomáhají získávat informace o chování uživatelů na webu 
(využíváme Google Analytics). 

Preferenční cookies dovolují zapamatovat si preference uživatelů (např. nastavení 
jazyka na webu). 
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K čemu Cookies používáme 

Cookies používáme hlavně pro analýzu návštěvnosti webu. Návštěvnost webu měříme 
pomocí aplikace Google Analytics. Dále využíváme aplikaci Marketing Miner pro měření 
pozic ve vyhledávání a další SEO analýzu a Google Search Console. Pro propagaci na 
sociálních médiích a analýzu úspěšnosti kampaní pak využíváme Business Manager a 
Správce reklam od společnosti Meta (bývalý Facebook). 

Jak si nastavit Cookies 

Máte na výběr několik způsobů. Buď si můžete nastavit vaše Cookies preference přímo 
ve vašem prohlížeči. Pro každý internetový prohlížeč k tomu pak naleznete návody na 
internetu. Další možností nastavení Cookies je pak preferenční centrum na našich 
webových stránkách vlevo dole pod černou ikonou. 

Kontakt 

V případě problémů s našimi webovými stránkami nebo v případě, že chcete řešit otázky 
spojené s ochranou vašich osobních údajů nebo Cookies nás můžete kontaktovat na 
emailu starwork@email.cz. 
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