ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES
Co jsou soubory cookies:
Abychom pro vás zajistili co nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb a informací, využíváme pomocné
soubory cookie. Jsou to malé soubory, ukládající informace do prohlížeče, které slouží k identifikaci
jednotlivých uživatelů. O ztrátu soukromí se však nemusíte obávat, není možné pomocí této
technologie rozpoznat konkrétního uživatele, anebo o něm zjistit jakákoliv citlivá data.
Soubory cookies slouží na tomto webu k následujícím účelům:
o
o
o

k tomu, aby bylo možné dokončit nákupní proces co nejjednodušeji;
pro zapamatování přihlašovacích údajů zákazníků;
pomáhají nám při vyhodnocování chování uživatelů a přizpůsobování reklamních sdělení tak,
aby byla relevantní.

Typy používaných souborů cookies
Soubory cookies využívané na tomto webu se dají z hlediska trvanlivosti rozdělit na dva základní
typy. Krátkodobé (session) cookie, které se mažou při zavření okna prohlížeče, a dlouhodobé
(persistent) cookie, které zůstávají uloženy déle nebo dokud se ručně neodstraní.
Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:
o
o
o
o
o

konverzní, sloužící k analýze výkonu zdrojů návštěvnosti;
trackingové, která sledují chování uživatelů webu;
remarketingové, využívaná PPC systémy k lepšímu cílení reklam;
analytické, napomáhající lepšímu sběru dat o uživatelích webu;
funkční, která zajišťují základní funkčnost webu.

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími
stranami, jako jsou například reklamní systémy, jedná se tzv. „cookie třetích stran “.
Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

Jak odmítnout používání souborů cookie
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů
soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho
webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.
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Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt také na
následujících webových stránkách:



https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies

Účinný
nástroj
pro
správu
souborů
stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/.
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