12 zásad pro správné nastavení COOKIES od roku 2022:
1. Cookie lišta by měla být jednoduchá a srozumitelná, bez zbytečného složitého členění.
2. Cookie lišta má být jednoduše a viditelně přístupná vždy, když stránka využívá analytické a
marketingové cookies.
3. Správa cookies musí být jednoduchá i pro uživatele, který umí využívat základní funkce
internetového prohlížeče
4. Souhlas musí být odvolatelný, takže i cookies lištu musí být možné po odsouhlasení kdykoliv
zobrazit znovu a provést změnu nastavení u poskytovaných souhlasů a to lehce dostupným
odkazem. COOKIE lišta MUSÍ reagovat na odvolání souhlasu smazáním příslušných cookies.
5. Označení kategorie cookies musí být jednoznačné, nemělo by návštěvníka stránek uvádět v omyl.
Mělo by být popsáno, jaké COOKIES jsou nastavovány v rámci jednotlivých kategorií, účely
takového zpracování, jejich předávání třetím stranám
6. Načítání skriptů třetích stran a nastavování cookies MUSÍ začít až poté, co uživatel poskytne pro
příslušnou kategorii cookies souhlas, případně až odsouhlasí celou cookies lištu. Nelze akceptovat
stav, kdy stránka „dopředu“ načte skripty a uživatel následně neposkytne souhlas se spuštěním
kódu ve skriptech.
7. Kromě cookies technických (nutných k provozu stránek) musí být zpracování osobních
prostřednictvím cookies založeno na souhlasu (opt-in). Před odsouhlasením cookies lišty nesmí
docházet k nastavování cookies ze strany serverů. Nesmí tak před odsouhlasením cookies lišty dojít
k načítání obsahu ze stránek třetích stran, které v rámci komunikace zasílají požadavky na
nastavení cookies.
8. Technická (nezbytná) cookies je třeba založit na zákonitosti c.), b), nebo f) a to podle charakteru
cookies lišty, podle správce apod…
9. Nelze odkazovat návštěvníka stránek na správu cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče.
10. Nepřípustné jsou „cookies lišty“, které informují o využívání cookies, se kterými dal uživatel
souhlas využíváním stránek.
11. Zakázán je systém „cookies stěny“ tzn. že poskytnutí obsahu nesmí být vázáno na poskytnutí
souhlasu s marketingovými a analytickými cookies.
12. Pokud cookies lišta obsahuje tlačítko pro uzavření cookies lišty, musí fungovat stejně, jako kdyby
návštěvník stránky povolil jen technické cookies.

Zpracoval dne 10.1.2022:
Bc. Radek Kubíček, MBA – pověřenec pro ochranu osobních údajů, auditor kybernetické
bezpečnosti.
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