Pravidla pro soubory cookie
Když navštěvujete naše webové stránky, mohou být informace spojené s jejich prohlížením
na vašem koncovém zařízení ukládány v souborech na tomto zařízení, v závislosti na vašich
volbách, které můžete kdykoli změnit.

Co se rozumí pod pojmy „soubory cookie” nebo „tagy”?
Tagy mohou být ukládány nebo čteny mimo jiné při prohlížení webové stránky, mobilní
aplikace nebo během instalace nebo používání softwaru.
Pojem tag může zahrnovat:
•
•
•
•

soubory cookie a proměnné HTTP, které mohou být přenášeny neviditelnými pixely
nebo „webovými majáky" („web beacon”);
soubory cookie flash
přístup k informacím o koncových zařízeních z API (LocalStorage, IndexedDB,
identifikátory zobrazování reklam, jako např. IDFA nebo Android ID, přístup na GPS
apod.,)
libovolný jiný identifikátor generovaný softwarem nebo operačním systémem (sériové
číslo, MAC adresa, jedinečný identifikátor koncového zařízení (IDFV) nebo jakýkoli
soubor dat použitý k detekci jedinečného identifikátoru koncového zařízení (například
pomocí otisku prstu).

Kvůli pohodlí se bude pojem „soubory cookie” v těchto pravidlech používat ve vztahu ke všem
těmto technologiím.

Důležité informace týkající se souhlasu
Ukládání a čtení některých souborů cookie nevyžaduje váš předchozí souhlas:
(i)
(ii)

protože nezpracovávají vaše osobní údaje
nebo jsou naprosto nezbytné pro poskytnutí požadované služby.

Ostatní typy souborů cookie se ukládají pouze v případě, že je povolíte.

Jaké soubory cookie používáme?
Při prohlížení našich stránek mohou být na vašich koncových zařízeních uloženy naše vlastní
soubory cookie a soubory cookie třetích stran.
•

Naše vlastní soubory cookie jsou umístěny v navštěvovaných doménách. Jedná se
o soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz stránek nebo pro zlepšení navigace
a interaktivity. Řídí se výhradně podmínkami těchto pravidel;

•

Soubory cookie třetích stran jsou na náš pokyn tvořeny, ukládány a využívány
partnerskými firmami za účelem zlepšení funkce zobrazování stránky (provozní
soubory cookie), měření sledovanosti (analytické soubory cookie), sdílení ve
skutečném čase (sociální soubory cookie) a zlepšení reklamních nabídek (reklamní
soubory cookie). Ukládání a používání souborů cookie třetích stran se řídí zásadami
používání souborů cookie u těchto stran.

Informujeme vás o tom, za jakým účelem používáme soubory cookie, a o dostupných volbách,
které se týkají těchto souborů.
Podnikáme nezbytné kroky k zajištění ochrany vašich osobních údajů, požadujeme také
anonymizaci vaší IP adresy a omezujeme maximální dobu uložení těchto souborů cookie,
v souladu s ustanoveními těchto pravidel.
Na našich webových stránkách jsou umístěny4 typy souborů cookie:
•

Soubory cookie nezbytné pro fungování stránek: tyto soubory cookie jsou nutné
k prohlížení našich webových stránek. Umožňují udržení spojení s našimi stránkami a
zabezpečit je. Díky nim můžete například získat přístup do zákaznické zóny a přidat
zboží do košíku. Tyto soubory cookie mohou používat identifikátory nebo osobní
údaje, které jste dříve zadali a uložili. Bez těchto souborů cookie je možné, že
nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek. Proto
nedoporučujeme jejich mazání.

•

Funkční soubory cookie: tyto soubory cookie umožňují optimální fungování webových
stránek. Jejich účelem je zajistit plynulou a personalizovanou navigaci na našich
webových stránkách. Umožňují udržení spojení s našimi stránkami a zabezpečit je.
Nejsou nezbytné k prohlížení stránek, ale umožňují nám optimalizovat provoz našich
webových stránek, zejména zobrazení stránek v souladu s vašimi preferencemi nebo
možnostmi připojení. Můžete je zakázat a odstranit je pomocí nastavení vašeho
prohlížeče, ale komfort používání se může zhoršit.

•

Výkonnostní soubory cookie: tyto soubory cookie nám umožňují zjistit efektivitu
našich webových stránek a způsob jejich používání. Cílem těchto souborů cookie je
zvýšit zájem a kvalitu našich služeb tím, že nám poskytnou přístup ke statistikám o
počtu návštěv a používání našich webových stránek. Jejich účelem je také odhalit
případné problémy s prohlížením webu a zlepšit efektivitu a funkčnost našich
webových stránek.
Tyto soubory cookie shromažďují informace o navštívených stránkách, včetně počtu
zobrazení, data a času, počtu návštěv, aktivity a frekvence návratů uživatelů,
a v některých případech jejich IP adresu. Zpracovávají pouze údaje související s vaším
prohlížením našich webových stránek, které mohou být obnoveny během některé
z vašich dalších návštěv.
Některé z těchto souborů cookie mohou být naším jménem umístěny našimi partnery,
zejména společností VTE, v rámci výpočtu údajů týkajících se CEE, které mohou být
prováděny na našich stránkách.

•

Reklamní soubory cookie: tyto soubory cookie slouží k prezentaci našich nabídek,
které jsou nejlépe přizpůsobené oblastem zájmu uživatele během návštěvy jiných
stránek. Umožňují nám také změřit efektivitu našich nabídek.
Relevance reklamního obsahu zobrazovaného na vašem koncovém zařízení může být
optimalizována spojením informací stažených z vašeho koncového zařízení během
prohlížení našich webových stránek s údaji uvedenými na jiných webových stránkách
(např. informace o poloze apod.). Váš zákaz těchto souborů cookie nemá vliv na
používání našich webových stránek. Reklamy díky tomu nezmizí. Budou jen méně
relevantní.

Jak dlouho uchováváme soubory cookie?
Snažíme se co nejvíce omezit dobu uložení souborů cookie, a zároveň nabízíme
personalizované služby vysoké kvality.

Typy souborů cookie
Soubory cookie nezbytné pro fungování stránek
Funkční soubory cookie
Analytické soubory cookie
Sociální soubory cookie
Reklamní soubory cookie

Doba uložení dat
6 měsíců
6 měsíců
24 měsíců
6 měsíců
6 měsíců

Vaše preference pro soubory cookie
Při první návštěvě na našich stránkách můžete povolit používání všech kategorií souborů
cookie nebo nastavit své preference.
Jak nakonfigurovat prohlížeč, chytrý telefon a software?
Každé nastavení, které můžete zadat, může změnit způsob prohlížení našich webových
stránek, a také podmínky přístupu k některým službám, které vyžadují použití souborů cookie.
Kdykoli můžete povolit nebo zakázat ukládání souborů cookie na vašem koncovém zařízení a
změnit nastavení, která jsou s tím spojená.
Pokud jste ve svém prohlížeči povolili ukládání souborů cookie, budou uloženy ve vašem
zařízení.
Pokud zakážete ukládání souborů cookie na vašem zařízení nebo vymažete ty, které jsou tam
uloženy, nebudete již moci používat některé funkce, které jsou však nezbytné pro zobrazení
některých materiálů na našich webových stránkách. V takovém případě neneseme žádnou
odpovědnost za důsledky spojené se zhoršením fungování našich webových stránek, což
vyplývá z nemožnosti ukládat nebo používat soubory cookie nezbytné pro jejich fungování,
které jste vymazali, nebo pokud jste odmítli souhlasit s jejich zpracováním.

Jak nakonfigurovat prohlížeč?
Většina prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookie povoluje. Můžete však tyto soubory
cookie zakázat nebo požádat prohlížeč, aby vás upozornil vždy, když se webová stránka pokusí
instalovat soubor cookie na vašem zařízení.
Využijte nabídku nápovědy vašeho prohlížeče a nakonfigurujte soubory cookie podle vlastních
preferencí. Níže jsou uvedeny odkazy na návody k nastavení souborů cookie pro
nejoblíbenější prohlížeče:
•
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442
•
Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookie
•
Safari :
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_CA
•
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
•
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookie.html
Jak nakonfigurovat nastavení ochrany soukromí v chytrém telefonu?
Můžete provést reset vašeho identifikátoru zobrazování reklam a změnit nastavení soukromí
v chytrém telefonu.
Návod na konfiguraci nastavení soukromí:
Systém Android:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fr
Systém Apple: https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
Jak nakonfigurovat analytické soubory cookie?
Prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby ve výchozím nastavení zakazoval soubory cookie
třetích stran. Můžete také zvolit blokování pouze některých poskytovatelů:
Google Adwords: k dispozici jsou pluginy pro trvalé blokování souborů cookie.
YouronlineChoices nabízí kontrolu souborů cookie:
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookie/
XITI: ve výchozím nastavení můžete zakázat soubory cookie přihlášením na
http://www.xiti.com/fr/optout.aspx
Seznamte se s kartou „Vaše stopy” na webové stránce CNIL: http://www.cnil.fr/voslibertes/vos-traces/les-cookie/

