Zásady používání souborů cookie
Co jsou soubory cookies:
Jako cookie se oznacč uje malýý soubor dat, kterýý server posč le prohlíýzčecč i a ten je ulozč íý na pocč íýtacč i
uzč ivatele. Prč i kazč deý dalsč íý naý vsč teč več teý hozč serveru pak prohlíýzčecč tato data posíýlaý zpeč t serveru.
Cookies beč zčneč slouzč íý k rozlisč ovaý níý jednotlivýý ch uzč ivateluů , uklaý dajíý se do nich uzč ivatelskeý
prč edvolbý apod. a zjednodusč ujíý tak pouzč íývaý níý internetovýý ch straý nek. Souborý cookies tak
pomaý hajíý naprč .:


ke spraý vneý funkcč nosti nasč ich straý nek, abý býlo mozč neý dokoncč it proces naý kupu s co
nejmensč íými obtíýzčemi;



prč i zapamatovaý níý prč ihlasč ovacíých uý dajuů nasč ich zaý kazníýkuů , takzč e je nemusíý pokazč deý
zadaý vat;



prč i zjisč ťovaý níý, ktereý straý nký a funkce pouzč íývajíý naý vsč teč vníýci nejcč asteč ji; na zaý kladeč toho
muů zč eme co nejleý pe prč izpuů sobit nasč i nabíýdku Vasč im pozč adavkuů m;



pomaý hajíý naý m zjistit, ktereý reklamý si naý vsč teč vníýci nejcč asteč ji prohlíýzčí,ý abý se jim prč i
prochaý zeníý straý nek nezobrazovala staý le stejnaý reklama, prč íýpadneč abý se jim nezobrazovala
reklama na zbozč íý, o ktereý nemajíý zaý jem.
Cookies neznamenajíý zč aýdneý nebezpecč íý pro pocč íýtacč jako takovýý . Prč esto majíý cookies výý znam pro
ochranu soukromíý.
Jaké soubory cookie používáme:
Souborý cookie pouzč íývaneý na nasč ich straý nkaý ch lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdeč lit na dva
zaý kladníý týpý. Kraý tkodobeý tzv. „session cookie“ ktereý jsou pouze docč asneý a zuů staý vajíý ulozč ený ve
Vasč em prohlíýzčecč i pouze do teý dobý, nezč prohlíýzčecč zavrč ete, a dlouhodobeč tzv. „persistent cookie“,
ktereý zuů staý vajíý ulozč ený ve Vasč em zarč íýzeníý mnohem deý le nebo dokud je rucč neč neodstraníýte (doba
ponechaý níý souboruů cookie ve vasč em zarč íýzeníý zaý visíý na nastaveníý samotneý cookie a nastaveníý
vasč eho prohlíýzčecč e).
Z hlediska funkce, kterou jednotliveý cookie plníý, lze cookie rozdeč lit na:
konverzní, ktereý naý m umozč nčujíý analýzovat výý kon ruů znýý ch prodejníých kanaý luů




trackingové (sledovacíý), ktereý v kombinaci s konverzníými pomaý hajíý analýzovat výý kon
ruů znýý ch prodejníých kanaý luů
remarketingové, ktereý pouzč íývaý me pro personalizaci obsahu reklam a jejich spraý vneý mu



zacíýleníý



analytické, ktereý naý m pomaý hajíý zvýý sčit uzč ivatelskeý pohodlíý nasč eho webu tíým, zč e
pochopíýme, jak jej uzč ivateleý pouzč íývajíý
esenciální, ktereý jsou duů lezč iteý pro zaý kladníý funkcč nost webu
Cookies třetích stran:
Pouzč íývaý me i nejruů zneč jsč íý sluzč bý nasč ich partneruů , kterč íý rovneč zč pouzč íývajíý cookies. Týto cookies jsou
rč íýzený trč etíými stranami a mý nemaý me prč íýstup ke cč teníý nebo zaý pisu teč chto dat. Jde zejmeý na o
sýsteý mý pro dorucč ovaý níý reklamý nebo analýý zý naý vsč teč vnosti.

Na nasč ich straý nkaý ch výuzč íývaý me naý sledujíýcíý souborý cookie:
Vydavatel/ Název cookie

Typ

Trvanlivost

AdWords

Tracking, Remarketing

90 dníý

Facebook

Tracking, Konverzníý

persistent

Google Analytics
(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc)

Analýtical, Tracking

persistent
6 meč síýcuů
persistent
6 meč síýcuů
persistent
persistent
session

https_enabled

Essential

muů zč e se lisč it

php,phtml,php3

Essential

muů zč e se lisč it

recently_viewed

Essential

muů zč e se lisč it

Souhlas s ukládáním cookies, resp. odmítnutí použití cookies
Pouzč íývaý níý souboruů cookie lze nastavit pomocíý internetoveý ho prohlíýzčecč e. Več tsč ina prohlíýzčecč uů
souborý cookie automatický prč ijíýmaý jizč ve výý chozíým nastaveníý. Souborý cookie muů zč ete pomocíý
weboveý ho prohlíýzčecč e odmíýtnout nebo nastavit uzč íývaý níý jen neč kterýý ch souboruů cookie.

