Zásady používání souborů cookie
Co to jsou soubory cookies:
Za účelem zlepšování našich služeb využívají naše stránky souborů cookie. Jedná se o malé datové soubory, jež
jsou uloženy ve vašem prohlížeči. Ty obsahují data, která nám pomáhají od sebe odlišit jednotlivé návštěvníky
stránek a porozumět jejich potřebám, jsou rovněž v mnoha ohledech užitečné pro samotné užívání internetových
prezentací nebo eshopů. Data jsou sbírána anonymně a správce stránek z nich nemůže vyčíst identitu jedince.
Soubory cookies jsou používána:
‐ pro správné užívání filtrů na stránce, v eshopu jsou důležité pro ukládání obsahu košíku
‐ pro zapamatování přihlašovacích údajů na stránce, aby nebylo nutné neustálé přihlašování
‐ pro zjišťování, které produkty jsou pro Vás zajímavé a užitečnější než jiné
Další informace o souborech cookie naleznete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie nebo zde:
http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:
⦁

konverzní, které nám pomáhají zvýšit výkonost našich marketingových aktivit

⦁

trackingové (sledovací) v kombinaci s konverzními rovněž napomáhají porozumět reakcím zákazníků na
obsah webu a naše marketingové aktivity

⦁

remarketingové, které usnadňují cílit reklamu pouze na lidi, kteří o ní mají s větší pravděpodobností zájem

⦁

analytické, které nám pomáhají zlepšit uživatelskou přívětivost webu tím, že pochopíme, jak uživatelé
s obsahem stránek interagují

⦁

esenciální, které jsou důležité pro základní fungování stránek

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které
např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Tyto souhrnné informace o zvyklostech
uživatelů mohou být následně využity pro optimalizace našich marketingových aktivit na stránkách třetích stran,
jakými jsou například firmy Facebook, Google, Pinterest, Instagram, srovnávače zboží a další. Třetím stranám
nejsou předávány informace, které by Vás mohly přímo identifikovat. Jedná se pouze o anonymní data.
Jak zabránit používání souborů cookie
Svému prohlížeči můžete v nastavení zabránit, aby soubory cookie vytvářel. V nastavení prohlížeče lze také omezit
používání cookie jen pro určité případy.

