Zásady používání "cookies" na webu akc.cz
Co jsou to cookies?
Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které ukládají informace ve vašem
prohlížeči a tím slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Konkrétní uživatel není na
základě informací z cookies identifikovatelný.
Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový. Přesto cookies
mohou být nebezpečné pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat
do cookies jakékoliv informace, které o návštěvníkovi zjistí a může tak postupně
zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka - které stránky navštěvuje, jaké informace
vyhledává, jak často daný web navštěvuje apod.
Proč je používáme?




Ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces
odeslání přihlašovacího / poptávkového formuláře bez omezení.
Pro zapamatování přihlašovacích údajů našich členů, takže je nemusí
pokaždé zadávat
Při statistikách, kdy sledujeme, které www podstránky nebo funkce používají
návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši
nabídku.

Další obecné informace k souborům cookies naleznete např. zde:
https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Jaké soubory cookies využíváme?
Soubory cookie, které používáme na našich www stránkách jde rozdělit na
krátkodobé (session) a jsou uložené pouze dočasně po dobu, co máte otevřený
prohlížeč a dlouhodobé (persistent), jsou uložené ve vašem zařízení, dokud je
ručně neodstraníte nebo je neodstraní proces uložení cookies (doba ponechání
souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookies a nastavení
prohlížeče).
Mnoho cookies může shromažďovat informace, které pak jsou dále využity „třetími
stranami“, které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích
stran“). Například služba, kterou si prohlížíte na našem webu, Vám bude nabídnuta /
zobrazena jako reklama na Facebooku, kdy navíc tyto kampaně mohou být
spravovány i externí reklamní agenturou.
Podle těchto údajů Vás však nelze reálně identifikovat.

Na našich stránkách akc.cz využíváme následující soubory cookie:
Session cookies
typ
PHPSESSID
gat / gid
act / presence

poskytovatel
akc.cz
google-analytics.com
facebook.com

platnost
1 den
1 minuta / 1 den
ihned po zavření

poskytovatel
google-analytics.com
akc.cz
facebook.com

platnost
3 roky
7 let
3 roky

Statistické cookies – persistent
typ
ga
cok-acp
datr / sb

Marketingové cookies - persistent
typ
dsid
ide
1P_JAR
aid / nid
ogpc / sidcc
apisid / hsid / sid / sapisid
/ ssid
otz
c-user / fr / pl / xs
spin / wd

poskytovatel
doubleclick.net
doubleclick.net
google.com
google.com
google.com
google.com

platnost
14 dní
6 měs.
1 měsíc
8 měs. / 6 měs.
2 měs. / 3 měs.
2 roky

google.cz
facebook.com
facebook.cz

1 měsíc
5 měs. / 3 měs.
1 den / týden

Doubleclick - Tyto reklamní soubory cookie jsou uloženy ve službě Google
DoubleClick a slouží k personalizaci reklam zobrazovaných uživatelům na základě
návštěv na našem webu.
Facebook - Využívá pro zasílání řady reklamních produktů – třetích stran v reálném
čase.
Google – Společnost používá tyto soubory cookie na základě posledních
vyhledávání a interakcí a přizpůsobuje reklamy na webech Google.
Google Analytics - Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby
porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky.

Souhlas s používáním cookies na webu akc.cz
Používáním našich webových stránek souhlasíte s cookies. Můžete si je vymazat
nebo odmítnout v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči.
Vymazání – cookies můžete vymazat v prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v
„Historii“ navštívených stránek.
Blokování - cookies můžete udělat v prohlížeči. Prohlížeče umožňují umísťování
cookies na počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto
stránek omezena.
V každém prohlížeči najdete nápovědu, jak si soubory zablokovat.
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cz
https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies

