Informace o souborech cookies

Co jsou to cookies
Cookies jsou krátké textové soubory o velikosti několika kilobajtů, které navštívená webová stránka
odesílá do prohlížeče. Umožňují správci webové stránky zjistit návštěvnost počet uživatelů stránky,
zaznamenat informace o jejich návštěvě, například preferovaný jazyk, nastavení bezpečného
vyhledávání a další a přizpůsobit nabídky tak, aby vyhověly potřebám každého uživatele.
Ve většině případů soubory cookies neumožňují jakoukoliv identifikaci uživatele jako konkrétní
fyzické osoby, obsah cookies je omezen pouze na identifikační číslo. I v případě reklamních cookies
sloužících k lepšímu zacílení reklamy (bez souhlasu uživatele se zpracováním osobních údajů pro
marketingové účely), dochází výhradně k segmentaci návštěvníků na základě obecných vzorců jejich
chování a obsahu jimi navštívených stránek, bez propojení s jejich osobními údaji. Ke spojení
identifikačního čísla s osobními údaji dochází pouze v případě, že uživatel se správcem naváže
kontakt pomocí uživatelského účtu vytvořeného v rámci registrace do věrnostního programu. Pokud
uživatel udělí správci souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro marketingové účely, umožní
tím správci zasílat mu personalizované nabídky založené nejen na obecních vzorcích chování
návštěvníků webových stránek, ale rovněž vycházející z nákupní historie a individuálního profilu
uživatele.
V rámci segmentace může také správce sbírat obecné informace o přibližné geografické lokaci
zařízení uživatele.
Cookies je možné smazat zpravidla prostřednictvím nastavení prohlížeče, nebo v sekci „historie
navštívených stránek“.

Druhy využívaných cookies
Session cookies (dočasné cookies) - jsou uloženy pouze po dobu návštěvy internetové stránky,
umožňují uchovávání informací při přechodu z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu
opakovaného zadávání některých údajů.
Persistent cookies (dlouhodobé cookies) - zůstávají uloženy déle a umožňují identifikovat zařízení
uživatele v případě opětovné návštěvy internetové stránky. Jejich účelem je poskytování maximálně
diverzifikovaného obsahu internetových stránek. Dále umožňují přizpůsobení reklamy a zabraňují její
opakovanému zobrazování.
First party cookies (cookies první strany) - vytváří je přímo webová stránka nebo skripty na stejné
doméně. Slouží zejména k zajištění základní funkčnosti webu.
Third party cookies (cookies třetích stran) - nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetů sociálních
sítí apod.

Kategorie cookies
Nezbytné (dočasné, první strany) - zásadně důležité pro umožnění využívaní vlastností internetových
stránek a zajištění jejich elementárních funkcí.
Výkonnostní (dlouhodobé, první i třetí strany) - shromažďují informace o způsobech využívají webové
stránky návštěvníky, přičemž neshromažďují žádné identifikační údaje. Slouží pouze k zajištění
lepšího fungování webové stránky.
Funkční (dlouhodobé, první i třetí strany) - umožňují konkrétní webové stránce uchovávat volby
uživatele a nabídnout mu personalizované funkce. Tyto soubory nejsou nezbytné, avšak umožňují
webové stránce poskytovat rozšířené funkce a zlepšovat uživatelské prostředí.
Reklamní (dlouhodobé, první i třetí strany) - zdroj reklamy s obsahem, který odpovídá zájmu
uživatele. Používají se také pro omezení počtu zobrazených reklam a jako pomocný nástroj pro
měření účinnosti reklamy.

Význam cookies
§
§
§
§
§

uložení osobních nastavení a preferencí uživatele
zabezpečení, zejména ochrana uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran
statistika, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě
uložení registračních informací
reklamní účely (výběr relevantní reklamy, příznivé podmínky pro inzerenty)

