Zásady používání cookies
V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, Vás tímto informujeme, že za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb
využívají naše webové stránky pro svoji činnost tzv. cookies.

Co jsou cookies?
Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do Vašeho prohlížeče,
který je uloží ve Vašem počítači a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele
však není na základě těchto informací identifikovatelná. Napomáhají pamatovat si Vaše aktivity
a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo
přecházíte ze stránky na stránku.

K čemu cookies používáme?
Cookies z níže uvedených důvodů pomáhají k Vašemu pohodlnějšímu výběru nabízených služeb a
jednoduššímu prohlížení webových stránek a :
•
•
•
•
•

zajištění správné funkčnosti našich webových stránek;
zajištění vzhledu webových stránek vzhledem k preferencím a požadavkům návštěvníků;
analýza návštěvnosti, chování, preferencí a zájmů uživatelů;
nabízení cílené reklamy na nabízené služby na základě Vašeho zájmu;
k propojení se sociálními sítěmi (např. Facebook) a zobrazení přizpůsobených nabídek a
cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je náš web.

Naše webová stránka www.jahoda.cz používá cookies, které lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit
na dva základní typy. Dočasné soubory cookie, tzv. „relační cookie“ které jsou pouze dočasné a
zůstávají uloženy ve Vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče a trvalé soubory cookie, tzv.
„permanentní cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují
uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu
opakovaného zadávání některých údajů. Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich
vymazání z Vašeho zařízení. Trvalé cookies pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně
navštívíte naši webovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat Vás osobně.
Podle funkcí dělíme cookies na:
•

konverzní, které umožňují analyzovat výkon různých propagačních kanálů;

•

trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých
propagačních kanálů;

•

remarketingové, které nám umožňují personalizaci obsahu reklam a jejich správné 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 cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které
např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Například informace

o službách nabízených pro návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní
agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi
zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.
Marketingové soubory cookies využívají nástrojů externích společností. Tyto marketingové cookies
budou použity pouze na základě Vašeho souhlasu.

Souhlas s používáním cookies a jeho odvolání
Soubory cookies můžete nastavit prostřednictvím naší cookies lišty. Změnu nastavení můžete kdykoliv
změnit prostřednictvím odkazu trvale umístěného na Webových stránkách.
Soubory cookies můžete také obecně odmítnout nebo si nastavit aktivaci jen některých (v závislosti na
typu prohlížeče) prostřednictvím svého internetového prohlížeče. Nicméně pokud tak učiníte, můžete
být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, a
některé služby a funkce nemusí fungovat. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných
prohlížečích najdete na následujících odkazech:
•

Chrome

•

Firefox

•

Internet Explorer

•

Opera

•

Microsoft Edge

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese:
info@jahoda.cz.

