
Informace o Provozovateli 

Provozovatelem Vydezinfikuj.cz je společnost DP WORK s. r. o., se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 

Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 

128365, IČ: 27944719, DIČ: CZ 27944719, e-mailová adresa: info@dpwork.cz. 

 

Používání souborů Cookies 

Tento web používá soubory cookies. Jedná se o malé soubory, které se ukládají na pevný disk 

užívaného zařízení (PC, tablet, mobilní telefon). Soubory cookies neslouží k získávání žádných osobních 

údajů našich návštěvníků. 

Nezbytné cookies 

Nezbytně nutné cookies slouží k tomu, aby byla zajištěna správná funkčnost webu. Tyto cookies tedy neslouží k 

získávání žádných osobních údajů uživatele, ale využívají se např. k identifikaci typu internetového prohlížeče, 

operačního systému užívaného zařízení nebo k identifikaci IP adresy připojujícího se zařízení. Většinou jsou 

nastavené jako odezva na akce, které jste provedli, jako je požadavek služeb týkajících se bezpečnostních 

nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů apod. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies 

nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat.  

Cookies pro zvýšení výkonu 

Pomáhají nám určovat jakým způsobem se návštěvníci na našem webu chovají, což nám umožňuje zlepšovat 

výkon webu. Konkrétně nám třeba umožňují určit, které stránky jsou nejoblíbenější, a které oblíbené (využívané) 

nejsou. Všechny informace, které tyto soubory cookies shromažďují, jsou souhrnné a anonymní. Pokud soubory 

cookies nepovolíte, nebudeme vědět, které stránky jste navštěvovali. 

Analytické cookies 

Umožňují nám sledovat počet návštěvníků našeho webu a z jakého zdroje k nám přichází, což nám umožňuje 

zlepšovat výkon webu. Všechny informace, které tyto soubory cookies shromažďují, jsou souhrnné a anonymní. 

Pokud soubory cookies nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naši stránku. 

Pro získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách mohou 

být využívány Cookies třetích stran. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné 

osobní údaje, jelikož jim identita návštěvníků není známá (za předpokladu, že návštěvník webu není současně 

registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany – např. Google). 

Marketingové cookies 

Tyto cookies jsou zodpovědné za případná reklamní sdělení a propagaci. Na základě Vašeho nedávného provozu 

jsou schopné reklamu a propagaci personalizovat a lépe je cílit. Všechny informace, které tyto soubory cookies 

shromažďují, jsou souhrnné a anonymní. Pokud soubory cookies nepovolíte, bude se Vám zobrazovat na 

stránkách méně cílená propagace. 

Používání cookies je možné upravit (zakázat, vymazat apod.) v nastavení příslušeného internetového 

prohlížeče anebo pomocí cookies banneru. V případě zakázání cookies však nezaručujeme správnou 

funkčnost webu. 
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