
Co jsou cookies? 

 

U každé návštěvy našich webových stránek naše společnost využívá a ukládá do Vašeho zařízení tzv. 

soubory cookies, které slouží ke zrychlení a zjednodušení Vašeho nákupu a výběru zboží. Dále tyto 

soubory pro nás sbírají  informace o Vašem nákupu, pomocí kterých optimalizujeme a cílíme naše 

služby, nabídky a reklamní sdělení. Cookies například pomáhají rozpoznat Vaše zařízení při další 

návštěvě našich stránek a sbírá pro nás data za účelem vytvoření statistiky návštěv. 

Poskytování informací přes soubory cookie můžete jednoduše změnit. 

 

Které údaje cookies sbírají a k čemu tyto data slouží? 

 

Cookies registrují Vaše kroky na našich stránkách, odliší Vás od jiných návštěvníků, zapamatují si 

položky vložené do košíku, sbírají údaje o kategorii nejčastěji vyhledávaných položek, při odeslání 

objednávky si pamatuje Vaše údaje, jako Vaše jméno, doručovací adresa, fakturační údaje, adresa, PSČ, 

email, telefon. 

 

Data se sbírají za účelem: 

 

I.) optimalizace našich služeb a usnadnění Vašeho nákupu 

II.) identifikace našeho zákazníka 

III.) poskytování našich služeb 

IV.) vytvoření statistiky a analýzy navštěvovanosti a využívání webových stránek 

V.) zlepšení a vývoj našich marketingových nabídek 

VI.) zlepšení a vývoj našeho systému IT 

VII.) ukládání informací v jednotlivých krocích Vašeho nákupu 

VIII.) informací o Vámi prohlížených produktech 

IX.) informací naposledy prohlížených produktech 

 

Legislativa 

 

Při zpracování Vašich údajů se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

Jak dlouho tyto údaje ukládáme? 

 

Údaje o pohybu na našich stránkách ukládáme po dobu 2 týdnů po zavření prohlížeče. 

 

Lze změnit nastavení cookies? 

 

Pokud Vám použití cookies překáží, můžete jej ze svého zařízení odstranit, případně v nastavení Vašeho prohlížeče 

zakázat. V případě zrušení cookies berete na vědomí, že nebudou naše webové stránky pracovat v plném rozsahu a 

nastavení.. 

U jednotlivých prohlížečů můžete nastavení změnit zde: 

 

Microsoft Edge: https://docs.microsoft.com/cs-cz/microsoft-edge/devtools-guide/debugger/cookies 

 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%DDesktop&hl=cs 

 

Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/zakazani-cookies-tretich-stran 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%DDesktop&hl=cs
https://support.mozilla.org/cs/kb/zakazani-cookies-tretich-stran


Opera: http://help.opera.com/Windows/9.51/cs/cookies.html 

 

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ 

 

Infromace sbírané třetími stranami 

 

Poskytovatelé služeb jako jsou Google Analytics a Doubleclick mohou na Vašem zařízení instalovat soubory získávající 

informace , jako josu IP adresa, vyhledávání, údaje o navštěvovanosti stránek. Další informace o jejich službách naleznete 

zde: 

 

Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=cs 

 

Doubleclick: https://policies.google.com/privacy?hl=cs 

 

Pokud kliknete na “ Souhlasím s využitím cookies” vyjádřujete tím informovaný souhlas s použitím cookies na našich 

webových stránkách. 

 

 

 

 

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ
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