COOKIES
Co to jsou „cookies“
„Cookies“ jsou malé datové soubory používané jako jedinečné identifikátory v komunikaci
aplikací s Vaším webovým prohlížečem. Soubor cookie obsahuje anonymní informace.
Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.
Soubory cookies mohou být nastaveny webovými stránkami, které navštěvujete („naše
cookies“), nebo mohou být nastaveny organizací, která není vlastníkem webových stránek,
jež si prohlížíte („cookies třetí strany“). Například mohou být nastaveny jinými webovými
stránkami, které spouštějí obsah na stránce, kterou si prohlížíte, nebo nezávislou analytickou
společností. Webové stránky mohou používat reklamní sítě třetí osoby k poskytování cílené
reklamy. Tyto cookies mohou mít možnost sledovat vaše prohlížení různých stránek.
Jak používáme cookies
Soubory cookies používáme ke zlepšení vašich uživatelských zkušeností s webem tak, že
webovým stránkám umožníme, aby identifikovaly Váš prohlížeč, buď po dobu trvání vaší
návštěvy (za použití relačních cookies), nebo pro opakované návštěvy (za použití trvalých
cookies).
Toto umožňuje využívat funkce jako např. zobrazení nákupního košíku, historie procházení,
skrytí obchodního sdělení, přihlášení apod.
Naše webové stránky rovněž používají cookies pro behaviorálně cílenou reklamu, což nám
umožňuje upravit reklamu a zajistit, že pro vás bude relevantní, a to na základě oblastí, které
na naší webové stránce prohlížíte, a geografického umístění vaší adresy IP. Tyto cookies jsou
umístěny reklamními sítěmi třetích osob s naším souhlasem.
K čemu cookies používáme
Na našem webu používáme tyto cookies:
•

Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu,
tj. přihlašování, zapamatování si nastavení, využívání služeb apod.

•

Statistické a diagnostické (např. Google Analytics) – první strany, dlouhodobé. Jsou
využity ke generování anonymních statistik o používání webu.

•

Reklamní první i třetí strany. Jsou využívány pro behaviorální cílení reklamy podle
zájmů. Když už se reklama musí zobrazovat (jako hlavní příjem pro web a tvorbu jeho
obsahu), tak ať se uživateli / čtenáři zobrazují nabídky, které jej mohou skutečně
zajímat.

Jak udělujete souhlas s cookies
K tomu, abychom mohli využívat statistické a diagnostické cookies, potřebujeme Váš
souhlas. Taktéž využívání reklamních cookies a cookies třetích stran je umožněno až poté co
jejich používání odsouhlasíte. Souhlasy udělujete pomocí cookies lišty v dolní části prohlížeče
anebo nastavením Vašeho prohlížeče. Technické cookies Váš souhlas nevyžadují, lze je ale
pomocí nastavení Vašeho prohlížeče zakázat, web však nebude bez technických cookies
fungovat správně.
Používáme Google Analytics
Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále
jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky
spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech v
USA. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webu a vytváření
zpráv o jeho aktivitě pro nás jako provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících
se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto
informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby
zpracovávat tyto informace pro Google.
Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností
Google, a to:
•

přehledy zobrazení v reklamní síti Google,

•

remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),

•

rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat). Více
informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti
Google.

Používáme cookies Reklamních partnerů
Google
Díky souboru cookieDoubleClick může společnost Google a její partneři zobrazovat reklamy
uživatelům na základě jejich návštěv na našich stránkách a dalších stránkách internetu.
Můžete si používání souboru cookieDoubleClick pro zájmově orientované reklamy odhlásit
prostřednictvím Správce nastavení reklam.
•

Jak Google využívá soubory cookie v reklamě a obecné využití souborů cookies

•

Typy souborů cookie, které Google používá (Kategorie použití: Reklama)

•

Soubory cookie služby DoubleClick

•

Zásady ochrany osobních údajů nebo zde.

Při zobrazování reklam ze sítě Google mohou být také použity soubory cookie dalších
dodavatelů či reklamních sítí třetích stran. Můžete weby těchto třetích stran navštívit a
odhlásit si na nich používání souborů cookie pro zájmově orientovanou reklamu (pokud
dodavatel nebo reklamní síť tuto možnost nabízí).
•

Seznam dodavatelů či reklamních sítí třetích stran

Facebook
•

Zásady používání dat

•

Cookies a další technologie úložiště

•

Změna cílení reklam podle aktivity uživatele mimo Facebook

•

Předvolby reklama Facebook

Facebook dodržuje samoregulační principy pro online behaviorální reklamy (SelfRegulatoryPrinciples for Online BehavioralAdvertising) a účastní se programů, které nabízejí
možnost tento typ reklam odmítnout. Nesouhlas s používáním cookies můžete vyjádřit pro
všechny zúčastněné společnosti přes tyto weby:
•

Digital AdvertisingAlliance

•

Digital AdvertisingAllianceofCanada

•

EuropeanInteractive Digital AdvertisingAlliance

Seznam.cz
Společnost Seznam.cz využívá cookie pro behaviorální cílení reklamy. Behaviorální reklama
spočívá v zobrazování reklamy na internetových stránkách v závislosti na chování uživatelů
na internetu (tematikou jimi navštívených stránek), za účelem zobrazení pouze takové
reklamy, která by mohla konkrétního uživatele ve skutečnosti zajímat. Behaviorální reklama
pracuje s informacemi, které jsou uložené v Cookies webových prohlížečů. Data uložená v
těchto souborech jsou později rozdělena do několika charakteristických skupin (například
AutoMoto, ženské weby, atd). Nemělo by se tedy stát, že fanouškovi fotbalu, který
pravidelně sleduje výsledky utkání, se objeví reklama na kurzy baletu.
•

Behaviorální reklama a cookies

•

Odhlášení z behaviorální reklamy společnosti Seznam.cz

•

Technická podpora Seznam.cz

