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COOKIES
1. Cookies
Tato stránka používá cookies.
Když navštívíte jakoukoli webovou stránku, tato stránka může ukládat nebo načítat informace
ve vašem prohlížeči, většinou ve formě cookies. Tyto informace se mohou týkat Vás, Vašich
preferencí nebo Vašeho zařízení a většinou se používají k tomu, aby stránky fungovaly tak,
jak očekáváte. Tyto informace vás obvykle přímo neidentifikují, ale mohou Vám upravit
webové stránky dle Vašich zvyklostí.
Cookies jsou malé textové soubory s příponou .txt uložené na uživatelských zařízeních
(počítač, telefon, tablet atd.) prostřednictvím prohlížečů a na rozdíl od počítačového programu
neprovádí v zařízení žádné změny. Prostě se jen uloží textový soubor. Tyto soubory cookie
jsou základní součástí fungování webu a on-linového prostředí. Jsou pro internet asi stejně
důležité jako Wi-Fi, HTML nebo elektřina. Cookies jsou pasivní a nemohou při umístění
v počítači nebo mobilním zařízení přistupovat k jiným datům uloženým na pevných discích
či jiných úložištích těchto zařízení.
Protože respektujeme Vaše právo na soukromí, můžete se rozhodnout nepovolit některé typy
cookies. Kliknutím na detail cookies se dozvíte vice informací o jednotlivých cookies a můžete
si změnit naše výchozí nastavení. Blokování některých typů souborů cookie však může mít
vliv na Vaše zkušenosti s webem a službami, které nabízíme.
Cookies používáme k personalizaci obsahu a reklam, k poskytování funkcí sociálních médií
a k analýze využívání našich webových stránek. Rovněž sdílíme informace o využívání
našeho webu se sociálními médii, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou
kombinovat s jinými informacemi, které jim uživatelé našeho webu poskytli nebo které
shromáždili z Vašeho používání jejich služeb.
Používáme také cookies třetích stran. Jedná se o taková cookies, která jsou uložena ve
Vašem zařízení třetí stranou, jako například reklamním či analytickým systémem.
Cookies, které jsou nezbytně důležité pro fungování webových stránek můžeme ukládat do
Vašeho zařízení. Ostatní typy cookies podléhají Vašemu souhlasu.
Přesněji řečeno, cookies používáme pro tyto účely:
•
zajištění přihlášení do Vašeho hráčského účtu
•
pomoc při navigaci či orientaci na našich webových stránkách
•
možnost registrace a účasti na různých akcích
•
analýza Vašeho používání našich produktů, služeb nebo aplikací
•
součinnost s našimi marketingovými aktivitami (včetně behaviorální reklamy).
Používáme následující kategorie cookies:
•
zcela nezbytné soubory cookie
•
statistické cookies
•
funkční Cookies
Z každé kategorie souborů cookie (kromě nezbytných souborů cookie) se můžete odhlásit
kliknutím na tento odkaz. Nastavení bude k dispozici v prohlížeči, ve kterém otevřete tento
odkaz. Pokud chcete nastavit cookies i v jiném prohlížeči, musíte odkaz zkopírovat a otevřít v
daném prohlížeči.)
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2. Typy cookies
Nezbytné soubory cookies
Nezbytné soubory cookies zajišťují základních funkce našich webových stránek. Tyto soubory
cookie jsou nezbytné pro procházení webu a používání jeho funkcí, jako je přístup do
zabezpečených oblastí webu (například přihlášení do hráčského účtu). Tyto soubory cookie
jsou nezbytné pro fungování webových stránek a nelze je v našich systémech vypnout.
Obvykle se nastavují pouze v reakci na akce, které provedete, což odpovídá požadavku na
služby, jako je nastavení předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování
formulářů. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás na tyto soubory cookie upozornil či je
blokoval, ale blokování těchto cookies může zapříčinit nefunkčnost některé části našeho
webu. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobní identifikační údaje.
Nezbytné soubory cookie pomáhají učinit web použitelným povolením základních funkcí, jako
je navigace na stránce a přístup do zabezpečených oblastí webu. Web bez těchto cookies
nemůže správně fungovat.
Statistické cookies
Statistické cookies, někdy také “výkonnostní cookies”. Tyto soubory cookie shromažďují
informace o tom, jak uživatelé používají náš web, např. které stránky navštívili a na které
odkazy klikli. Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a místa, odkud uživatelé
na naše stránky přišli, abychom mohli měřit a zlepšovat výkonnost našich stránek. Pomáhají
nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a nejméně oblíbené, a zjistit, jak se návštěvníci
na webu pohybují. Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou
agregované, a proto anonymní. Pokud tyto cookies nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste
navštívili naše stránky.
Cookies předvoleb
Cookies předvoleb jsou také známé I jako „funkční cookies“. Tyto soubory cookie umožňují
webové stránce poskytovat vylepšené funkce a přizpůsobení, protože referenční soubory
cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace nebo aktivity, které jste provedli
v minulosti. Například Vámi preferovaný jazyk nebo jaké je Vaše uživatelské jméno a heslo
pro automatické přihlášení. Můžeme je nastavit my nebo poskytovatelé třetích stran, jejichž
služby jsme přidali na naše stránky. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nemusí některé
nebo všechny tyto služby správně fungovat.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují vaši online aktivitu, aby pomohly inzerentům poskytovat
relevantnější reklamy nebo omezily, kolikrát se Vám reklama zobrazí. Tyto soubory cookie se
používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami a mohou je prostřednictvím
našeho webu nastavit také naši reklamní partneři. Tyto společnosti je mohou použít
k vytvoření profilu Vašich zájmů se záměrem zobrazovat reklamy, které jsou pro Vás
relevantní, a zobrazovat Vám relevantní reklamy na jiných webech. Pokud tyto cookies
nepovolíte, budete dostávat méně cílenou reklamu. Tyto soubory cookie mohou informace
sdílet s jinými organizacemi nebo inzerenty. Jedná se o trvalé soubory cookie a téměř vždy
o cookies třetích stran.

FORTUNA GAME a.s.
Churchill budova, Italská 2584/69, Vinohrady, 120 00 Praha 2
tel.: +420 267 218 111, fax: +420 267 218 162, e-mail: fortuna@ifortuna.cz, www.ifortuna.cz
bankovní spojení: 3665462/0800, IČ: 43003575, DIČ pro DPH na daňové doklady: CZ43003575
FORTUNA GAME a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 944

Neklasifikované cookies
Neklasifikované cookies jsou cookies, které jsou v procesu klasifikace, společně
s poskytovateli jednotlivých cookies. Po klasifikaci budou zařazeny do jedné z výše uvedených
skupin cookies.
3. Jak můžete spravovat Cookies
Soubory Cookies můžete libovolně spravovat/mazat. Existuje mnoho způsobů, jak spravovat
cookies. Můžete
•
Povolit cookies
•
Smazat cookies
•
Zakázat cookies
podle vaší vůle a pro různé účely. Pokud používáte různé počítače nebo zařízení na různých
místech, budete muset zajistit, aby byl každý prohlížeč upraven tak, aby vyhovoval vašim
předvolbám Cookies.
Smazání cookies z Vašeho zařízení
Soubory cookie, které již ve Vašem zařízení jsou, můžete snadno odstranit vymazáním
historie procházení ve vašem prohlížeči. To odstraní požadované soubory cookie ze všech
webových stránek, které jste navštívili.
Vezměte však na vědomí, že tak můžete přijít o některé uložené informace (např. uložené
přihlašovací údaje, předvolby webu).

Správa cookies konkrétní webové stránky
Chcete-li získat podrobnější kontrolu nad soubory cookie konkrétních stránek, zkontrolujte
nastavení ochrany osobních údajů a souborů cookie ve vašem preferovaném prohlížeči.
Zákaz cookies
Většinu moderních prohlížečů můžete nastavit tak, aby zabránily ukládání jakýchkoli souborů
cookie do Vašeho zařízení, ale pak budete možná muset ručně upravit některé předvolby
pokaždé, když navštívíte webové stránky. Některé služby a funkce pak nemusí vůbec
fungovat správně (např. přihlášení do hráčského účtu).
Správa našich cookies
Své preference týkající se souborů cookie můžete spravovat na ifortuna.cz kliknutím na tento
odkaz. Nastavení bude k dispozici v prohlížeči, ve kterém otevřete tento odkaz. Pokud chcete
nastavit cookies i v jiném prohlížeči, musíte odkaz zkopírovat a otevřít v daném prohlížeči.
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