
Zásady používání souborů cookie 

Co jsou soubory cookies: 

Jako cookie se označuje krátký textový soubor dat, který webový server pošle internetovému 
prohlížeči a ten jej uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato 
data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich 
uživatelské předvolby apod. a zjednodušují tak používání internetových stránek. Soubory cookies tak 
pomáhají např.: 

• ke správné funkčnosK našich stránek; 

• při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat; 

• při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme 
co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům; 

• pomáhají nám zjisKt, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení 
stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na 
zboží, o které nemají zájem. 

Cookies využívá pro svou funkčnost většina webových stránek a neznamenají žádné nebezpečí pro 
počítač jako takový. Přesto mají cookies význam pro ochranu soukromí. 

Jaké soubory cookies používáme: 

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosK rozdělit na dva základní 
typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem 
prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které 
zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání 
souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče). 

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

• konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů 

• trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých 
prodejních kanálů 

• remarke?ngové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému 
zacílení 

• analy?cké, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu Wm, že pochopíme, 
jak jej uživatelé používají 

• esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu 

Cookies třeCch stran: 

Na našich stránkách používáme i nejrůznější služby našich partnerů, kteří rovněž používají cookies. 
Tyto cookies jsou řízeny třeWmi stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Jde 
zejména o systémy pro doručování reklamy nebo analýzy návštěvnosK (Google analyKcs). 

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie: 



 

Souhlas s ukládáním cookies, resp. odmítnuC použiC cookies 

Blokování 

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů 
soubory cookie automaKcky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie můžete pomocí 
webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. V takovém 
případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů 
cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče. 

Vymazání 

Cookies ve Vašem prohlížeči můžete vymazat – toto zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navšWvených 
stránek 

Další informace o cookies a jejich využiW najdete na stránkách AboutCookies.org 


