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Dobrý den! My jsme CD PROJEKT RED, součást skupiny CD PROJEKT SA a vyvíjíme videohry. Možná 
znáte naše tituly jako třeba herní sérii Zaklínač, GWENT nebo Cyberpunk 2077. Tyto zásady používání 
souborů cookies jsme připravili proto, abychom vám pomohli pochopit používání souborů cookies, 
sledovacích pixelů a podobných technologií, které používáme na svých službách k vaší spokojenosti. 
Tyto zásady jsme sepsali tak srozumitelně, jak to jen bylo v mezích zákona možné, a opatřili jsme je 
neformálním krátkým souhrnem, který vám pomůže pochopit, co znamenají. Právně závazný je však 
kompletní znění zásad. 

KOMPLETNÍ ZNĚNÍ KRÁTKÝ SOUHRN

(1) O TOMTO DOKUMENTU

Toto jsou Zásady používání souborů cookies společnosti CD 
PROJEKT S.A. se sídlem ve Varšavě v Polsku, ul. Jagiellonska 
74; 03-301, (nadále si budeme říkat „CD PROJEKT RED“, 
neboť CD PROJEKT S.A. je právnickou osobou, které je CD 
PROJEKT RED součástí). Na našich webových stránkách, ve 
hrách a na mobilních zařízeních (kterým budeme říkat „služby 
CD PROJEKT RED“) používáme technologie za účelem 
shromažďování informací, které nám pomáhají zlepšovat váš 
zážitek online. Tyto technologie souhrnně označujeme 
„cookies“. Tyto zásady popisují různé typy cookies, které 
používají služby CD PROJEKT RED, a vysvětlují, jak je můžete 
kontrolovat. Používáním služeb CD PROJEKT RED a 
zobrazením oznámení o souborech cookies, které se objevuje 
společně se službami CD PROJEKT RED, souhlasíte s tím, že 
můžeme ukládat a používat soubory cookies, jak je popsáno 
v těchto zásadách. 

Doufáme, že tyto zásady vám pomohou pochopit naše 
používání souborů cookies a že se jich díky tomu nebudete bát. 
Pokud budete mít nějaké dotazy, obraťte se prosím na 
legal@cdprojektred.com.

Toto jsou „Zásady používání 
souborů cookies“ 
společnosti CD PROJEKT 
RED, které vysvětlují, jak 
používáme webové/online 
cookies a jak je můžete 
kontrolovat. 

Tento krátký, neformální 
souhrn Zásad používání 
souborů cookies vám má 
pomoci pochopit právnický 
text. Právně závazné je však 
kompletní znění vlevo.

(2) CO JE SOUBOR COOKIE?

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na váš 
počítač či mobilní zařízení. Často se slouží k tomu, aby díky nim 
webové stránky a další online služby fungovaly nebo aby byly 
lepší či efektivnější. Je to možné proto, že webové stránky a 
další online služby mohou tyto soubory číst i psát, což jim 
umožňuje vás rozpoznat a zapamatovat si důležité informace, 
díky kterým je budete moct používat pohodlněji (např. díky 
tomu, že si budou pamatovat vaše uživatelské preference). 

Cookies jsou malé textové 
soubory uložené na vašem 
zařízení, díky kterým mohou 
webové stránky / online 
služby fungovat efektivněji.

Také používáme podobné technologie, jako jsou skripty, které se 
načtou, když otevřete naši webovou stránku či naše e-maily. 

(3) JAKÉ SOUBORY COOKIES POUŽÍVÁME V NAŠICH SLUŽBÁCH?

mailto:legal@cdprojektred.com


Níže je seznam různých druhů souborů cookies, které my a naši 
poskytovatelé můžeme používat ve službách CD PROJEKT 
RED.

Nezbytné cookies. Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro 
fungování našich služeb, abyste se v nich mohli pohybovat a 
využívat jejich funkce. Bez těchto souborů cookies nemůžeme 
poskytovat služby, které žádáte, jako třeba otevírání 
zabezpečených oblastí webové stránky či placeného obsahu. 
Tyto soubory cookies jsou nezbytné proto, abyste mohli naše 
služby používat, a proto je není možné vypnout, aniž by to 
závažným způsobem neovlivnilo vaše používání našich služeb.

„Nezbytné cookies“ jsou 
potřeba, abyste se mohli na 
našich službách vůbec 
pohybovat a mohli je 
používat.

Výkonnostní cookies. Výkonnostní cookies, které často 
zahrnují analytické cookies, shromažďují informace o tom, jak 
používáte služby CD PROJEKT RED, a umožňují nám zlepšit 
jejich fungování. Výkonnostní cookies nám například ukazují, 
které části našich stránek jsou nejčastěji navštěvované, 
umožňují nám sledovat celkové vzorce používání služeb CD 
PROJEKT RED, pomáhají nám zaznamenávat veškeré potíže, 
které máte se službami CD PROJEKT RED, a ukazují nám, 
jestli jsou naše reklamy efektivní, nebo ne. Také používáme 
cookies, abychom vám pomohli pohybovat se po našich 
stránkách tam a zpět.

„Výkonnostní cookies“ nám 
pomáhají shromažďovat 
informace o našich službách, 
abychom je mohli 
vylepšovat.

Funkční cookies. Za některých okolností můžeme používat 
funkční cookies. Funkční cookies nám umožňují zapamatovat si 
volby, které děláte na službách CD PROJEKT RED , a 
poskytovat vám rozšířené a personalizované funkce – například 
přizpůsobit vám určitou webovou stránku, zapamatovat si, jestli 
jsme se vás ptali na účast v promo akci – a poskytovat další 
služby, které požadujete, například sledování videí či 
komentování na blogu. Všechny tyto funkce nám pomáhají 
zlepšit vaše používání služeb CD PROJEKT RED.

„Funkční cookies“ nám 
pomáhají zapamatovat si, jak 
používáte naše služby, 
abychom je mohli rozšířit a 
přizpůsobit vám je na míru.

Cílené či reklamní cookies a podobné technologie.  
Spolupracujeme s reklamními sítěmi třetích stran kvůli správě 
našich reklam na dalších stránkách. Naši partneři z reklamních 
sítí mohou používat technologie ke shromažďování informací o 
vašich aktivitách na této i dalších webových stránkách, aby vám 
nabídli cílené reklamy na základě vašich zájmů a pomohli nám 
měřit efektivitu těchto reklam. Konkrétně můžeme používat 
Google Adwords, Doubleclick, Sizmek Versatag, Twitter Pixel či 
Facebook Pixel. Informace o tom, jak se můžete odhlásit, 
najdete v sekci 4 níže.

„Cílené či reklamní cookies“ 
nám pomáhají zajistit, aby 
pro vás byly reklamy 
relevantnější a zajímavější.



Analytické cookies. Používáme analytické nástroje jako třeba 
Google Analytics, Google Optimize nebo Hotjar kvůli 
shromažďování informací o tom, jak návštěvníci používají naše 
služby. Například můžeme sledovat různé události, jako třeba 
které naše webové stránky či e-maily od CD PROJEKT RED 
jste skutečně otevřeli a na které odkazy jste kliknuli, anebo 
analyzovat provoz na našich webových stránkách. Díky tomu 
optimalizujeme naši komunikaci s vámi, vyhodnocujeme 
používání našich služeb, dáváme dohromady statistické reporty 
o aktivitě na stránkách a vytváříme profil agregovaných 
návštěvníků. V případě Google Analytics se údaje o vašem 
používání webové stránky a vaše IP adresa posílají do Google 
Inc. prostřednictvím komponentu Google Analytics. Pokud 
nechcete, aby vás služba Google Analytics na všech službách 
CD PROJEKT RED sledovala, navštivte http://tools.google.com/
dlpage/gaoptout.

Používáme analytické 
cookies jako třeba Google 
Analytics, abychom 
vyhodnotili, jak používáte 
naše služby, a mohli je pro 
vás optimalizovat.

Sociální zásuvné moduly. Na některých našich webových 
stránkách můžeme používat zásuvné moduly ze sociálních sítí, 
jako je třeba tlačítko „Líbí se mi“ z Facebooku. V takovém 
případě váš prohlížeč odešle dané sociální síti informaci o 
webové stránce, kterou jste navštívili, vaši IP adresu a 
informace o prohlížeči. K tomu dochází nehledě na to, jestli jste 
na tlačítko kliknuli, nebo ne. Můžete používat nástroje blokující 
obsah (zabudované ve vašem prohlížeči nebo jako samostatný 
doplněk), abyste zabránili načtení těchto zásuvných modulů.

Na některých našich 
webových stránkách 
můžeme používat i zásuvné 
moduly sociálních sítí jako 
třeba tlačítko „Líbí se mi“. 
Můžete používat blokátory 
obsahu ve webovém 
prohlížeči, pokud chcete tuto 
funkci vypnout.

(4) JAK MŮŽU SOUBORY COOKIES KONTROLOVAT?

I když většina webových prohlížečů přijímá soubory cookies 
automaticky, můžete si upravit nastavení svého prohlížeče, 
abyste zabránili přijímání souborů cookies, nebo aby se vám 
zobrazilo upozornění, kdykoliv vám služba zašle cookies. Další 
informace o postupu, jakým můžete soubory cookies vypnout, 
najdete na webové stránce poskytovatele svého internetového 
prohlížeče, na kterou se dostanete přes obrazovku nápovědy. 
Po vypnutí souborů cookies budete moci nadále naše služby 
používat, ale vezměte prosím na vědomí, že pokud vypnete 
všechny soubory cookies, funkce služeb CD PROJEKT RED 
možná nebudou fungovat tak, jak by měly. 
Někteří naši partneři jsou navíc členy Networking Advertising 
Initiative („NAI“) či Digital Advertising Alliance („DAA“) – 
organizací, které nabízejí jednotné místo pro odhlášení z odběru 
na míru šitých reklam. Pokud nechcete, aby se vaše informace 
používaly za účelem nabízení cílených reklam, můžete se 
odhlásit tím, že navštívíte stránku Consumer Choice DAA nebo 
stránku Opt-Out NAI. Pamatujte, že když se odhlásíte, reklamy 
uvidíte stále: nadále se vám budou zobrazovat obecné či 
necílené reklamy.

Soubory cookies můžete 
kdykoliv kontrolovat pomocí 
nastavení svého prohlížeče/
zařízení. Pamatujte prosím, 
že když veškeré soubory 
cookies odmítnete, některé 
funkce našich služeb možná 
nebudou fungovat tak, jak by 
měly.

(5) ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

https://www.google.com/analytics/
https://www.google.com/analytics/
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Tyto Zásady používání souborů cookies můžeme kdykoliv podle 
potřeby změnit, abychom reflektovali změny ve službách CD 
PROJEKT RED nebo v zákoně. Podívejte se prosím na datum 
„POSLEDNÍ AKTUALIZACE“ nahoře na této stránce, které vám 
řekne, kdy byly tyto Zásady používání souborů cookies 
naposledy aktualizovány. Veškeré dodatky těchto Zásad 
používání souborů cookies začnou být právně závazné 30 dnů 
poté, co je zveřejníme online.

Tyto Zásady používání 
souborů cookies můžeme dle 
potřeby změnit a změny 
začnou platit 30 dnů poté. 

(6) VÍCE O VAŠEM SOUKROMÍ

Přečtěte si také prosím naše Zásady ochrany soukromí, kde se 
dozvíte další informace o tom, jak chráníme vaše soukromí.

Přečtěte si i naše zásady 
ochrany soukromí (odkaz 
vedle).

https://regulations.cdprojektred.com/en/privacy_policy

