Zásady používání souborů cookies
Co jsou soubory cookies a k čemu slouží
Cookie je malý textový soubor, který náš web odešle do vašeho prohlížeče. Umožňuje nám
zaznamenat informace o vaší návštěvě a případném nastavení (např. preferovaný způsob
řazení, vybraný jazyk atd.) a díky tomu tyto informaci zohlednit při další návštěvě webu.
Soubory cookie jsou důležité - bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější a
zejména méně komfortní. Soubory cookie slouží ale i k celé řadě dalších účelů - např. pro
různá měření.
Jaké soubory cookie používáme






konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon
různých prodejních kanálů
remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému
zacílení
analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že
pochopíme, jak jej uživatelé používají
esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími
stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“).
Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být
zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových
reklamních bannerů na dalších zobrazovaných webech. Podle těchto údajů vás však nelze
identifikovat.
Vydavatel/ Název cookie
AdWords
DoubleClick
Facebook
Google Analytics
(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb,
utmc)

Typ
Tracking, Remarketing
Tracking, Konverzní,
Remarketing
Tracking, Konverzní
Analytical, Tracking

Trvanlivost
90 dní
persistent
persistent
persistent
6 měsíců

Heuréka

Tracking, Konverzní

Sklik

Tracking, Remarketing

Zboží
Twitter (pid)

Tracking, Konverzní
Analytical

persistent
6 měsíců
persistent
persistent
session
persistent
30 dní max 540
dní
persistent
persistent

Jak odmítnout používání souborů cookie
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina
prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie
lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých
souborů cookie.
Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt
na následujících webových stránkách:





Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android

