
V souladu se směrnici Evropské unie (a odpovídající novelou zákona č. 468/2011 Sb.) informujeme 
své zákazníky o používání cookies a požadujete jejich souhlas ještě před tím, než se cookie uloží do
jejich počítače. 
Právě kvůli této směrnici je na našem eshopu http://obklady-semily.cz zobrazen informační pruh o 
použití cookies.

 

 

INFORMACE

Proč se musí cookies odsouhlasit?

Tím, že cookies ukládají informace o uživateli (např. informace vkládané do formulářů), dochází do
jisté míry ke ztrátě anonymity. 
Pomocí cookies se dají jednoduše „vystopovat“ stránky návštěvník v minulosti navštívil. 
To je také hlavní důvod, proč vznikla uvedená směrnice EU a povinností webových stránek je mít 
upozornění na používání cookies.

 

Běžný uživatel však mnohdy vůbec netuší, co tato informace znamená a s čím vlastně uděluje 
souhlas.

 

Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou krátké textové souboru, které se automaticky ukládají na pevný disk počítače 
návštěvníka vašeho eshopu prostřednictvím webového prohlížeče (Explorer, Firefox, Chrome atd.). 

Tyto textové soubory si „pamatují“ nastavení navštívené stránky a  slouží především k 
zapamatování některých voleb. 
Díky nim tak například při opakované návštěvě vašeho eshopu nemusí návštěvník znovu zaškrtávat 
požadované položky, má automaticky předvyplněné přihlašovací údaje ve formulářích apod. 
Cookies návštěvníkovi vašeho eshopu při opakované návštěvě šetří čas.

Návštěvníci se nemusí bát o své soukromí, protože cookies nejsou přímo vázány na jejich jméno ani
e-mailovou adresu.

 

Jaká je úloha cookies?

Cookie vám umožní zaznamenat informace o návštěvníkovi a jeho uživatelských předvolbách, které
zadal při registraci nebo při nákupu. 
Pokud by jste používal vícejazyčný shop tak se uloží preferovaný jazyk. Návštěvník příště již 
nemusí nic nastavovat a prohledávání vašeho e-shopu bude snazší a pohodlnější. 

http://obklady-semily.cz/


Bez cookies by bylo procházení vašeho eshopu obtížnější. 
Vám jako provozovateli e-shop dávají cookies přehled o návštěvnících a poskytují vám podněty k 
tomu, kterým směrem máte svůj e-shop rozvíjet, jak a kde své produkty inzerovat.

 

Jak si vymazat cookies z prohlížeče?

Základní možnosti práce s cookies samozřejmě nabízejí také jednotlivé prohlížeče, umožňují 
ukládání cookies vypnout. 
Tím ovšem přijdete o výše zmíněné výhody. Cookies je možné snadno z jednotlivých prohlížečů 
smazat. 
Pokud nevíte jak, pak vám pomohou následující odkazy s návody:

-  mazání cookies v Chrome

-  mazání cookies ve Firefoxu

-  mazání cookies v Internet Exploreru

 

Prohlášení o použití cookies
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

 
Co jsou cookies?
Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a 
nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují 
nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků
stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

 
Jaké cookies používáme?
Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro 
zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek, informaci o zvoleném jazyku nebo měně
apod. Podrobnější informace získáte na uvedeném kontaktu provozovatele webu.
Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies mohou
být využity pro reklamní účely formou remarketingu na spřátelených webech těchto společností apod. Tyto 
cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

 
Souhlas s ukládáním cookies
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto 
webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat 
v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na 
uvedených adresách:

 Internet Explorer: windows.microsoft.com
 Google Chrome: support.google.com
 Mozilla Firefox: support.mozilla.org
 Opera: help.opera.com
 Safari: support.apple.com

https://support.apple.com/
http://help.opera.com/
https://support.mozilla.org/
https://support.google.com/
http://windows.microsoft.com/
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=cs
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