ZÁSADY OCHRANY COOKIES Jitka Tužová

Co jsou soubory cookies:
Aby vám webové stránky www.jitkatuzova.cz mohly poskytovat služby kvalitně a komfortně,
využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé čistě textové soubory, které ukládají
informace v prohlížeči vašeho počítače. Běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba
uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:
●
●
●
●

ke správné funkčnosti našich stránek;
při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, abyste je nemuseli pokaždé zadávat
znovu;
při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme
co nejlépe přizpůsobit funkcionality portálu uživatelským potřebám;
pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčestněji prohlížejí, abychom mohli
upravit a aktualizovat jejich nabídku na míru uživatelům.

Jaké soubory cookie používáme:
Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti 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 dlouhodobé 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 serverem a nastavení vašeho
prohlížeče).

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

esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu
konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon s ohledem na registrace nových uživatelů
trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon
různých prodejních kanálů
remarketingové, které umožňují personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme,
jak jej uživatelé používají
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Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

Vydavatel / Název cookies

Typ cookie

Trvanlivost

_ ga

Sta s cké

2 roky

CookieConsent

HTTP Cookie

1 rok

PHPSESSID

HTTP Cookie

Session

_gat

Sta s cké

1 den

_gid

Sta s cké

1 den

collect

Sta s cké

Session

NID

Marke ngové

6 měsíců

rc::c

Marke ngové

Session

et_bloom_op n_op n_1_b188 Neklasiﬁkované
6acﬀe_imp

1 rok

Naše stránky využívají pro sledování provozu a přístupů na naší webovou stránku služby tře ch stran,
které si na Vašem počítači ukládají své cookies. Na jejich obsah nemáme žádný vliv. Jejich použi však
není možné bez Vašeho souhlasu. Bližší informace k těmto cookies je možné získat na odkazu
uvedeném u každé z nich:
a) Cookie tře strany - Google Analy cs (bližší informace jsou dostupné na adrese
h ps://www.google.com/policies/technologies/cookies/)
b) Cookie tře strany - Facebook (bližší informace jsou dostupné na adrese
h ps://www.facebook.com/policies/cookies/

Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde
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POKUD NECHCI POUŽÍVAT COOKIES?
Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Pokud chcete
soubory cookie z webových stránek jitkatuzova.cz (nebo jakýchkoli jiných webových stránek)
odmítnout, blokovat nebo vymazat, můžete tak učinit ve svém prohlížeči. Protože je každý prohlížeč
jiný, způsob, jak změnit nastavení souborů cookie, si vyhledejte v nabídce „Nápověda“ vašeho
prohlížeče (nebo v návodu k použití vašeho mobilního telefonu).
Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na
následujících webových stránkách:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android
Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách
http://www.youronlinechoices.com/cz/
Informace aktualizovány 24.5. 2018

