PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ COOKIES
na stránkách http://www.horusoptik.cz
společnosti HORUS OPTIK s.r.o.
IČO: 272 21 407
se sídlem Ohmova 271, Praha 10
vedená u Městského soudu v Praze, pod spis. zn. C 105521
(dále jen HORUS OPTIK)

Na stránkách http://www.horusoptik.cz, používáme cookies. V těchto pravidlech stanovíme jaké cookies
používáme, proč je používáme a jak je možné jejich používání zakázat.

I.

Co jsou Cookies?
Cookies jsou textové soubory, které jsou při návštěvě stránek www.horusoptik.cz těmito
stránkami nebo stránkami našich partnerů ukládány do prohlížeče zákazníka tak, že si stránky
zapamatují aktivitu zákazníka na webových stránkách. Při další návštěvě odešle prohlížeč zákazníka
cookies zpátky na tyto stránky, díky čemuž lze nabídku produktů lépe přizpůsobit preferencím
zákazníka.

II.
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Druhy a účel zpracování používaných Cookies
dočasné cookies – jsou v zařízení zákazníka uloženy jen během prohlížení stránek. Jakmile je
prohlížeč zavřen, vymažou se.
trvalé cookies - jsou v zařízení zákazníka uloženy i po zavření prohlížeče, a to po různě dlouhou
dobu. Tyto cookies umožňují zařízení rozpoznat při další návštěvě stránek HORUS OPTIK nebo jeho
partnera.
cookies první strany – cookies, které do zařízení zákazníka ukládají stránky www.horusoptik.cz
cookies třetích stran – cookies, které jsou využity třetími stranami, a které podporují reklamní
aktivity HORUS OPTIK,
konverzní a sledovací - umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů,
remarketingové - jsou používány pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení,
analytické - které pomáhají zvyšovat kvalitu stránek,
esenciální - které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

Cookies jsou využívány zejména za účelem cílení reklam - si zapamatují Vaše preference zákazníka a
umožní zjistit, co má rád. Pokud tedy zákazník například prochází výsledky hledání ve vyhledávačích, budou
se zobrazené reklamy více týkat jeho preferencí.

III.

Souhlas s používání Cookies

1) Zákazník určuje v nastavení svého prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webové stránce ukládat
cookies do koncového zařízení. Toto nastavení se považuje za souhlas se zpracováním osobních
údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu.
2) Tento souhlas splňuje definiční znaky souhlasu podle článku 4 bodu 11 GDPR: Je svobodný,
konkrétní, informovaný a jednoznačný. Souhlas je vykládán ve vztahu k účelu, prostředku a
způsobu zpracování osobních údajů, nikoliv k produktu či webové aplikaci.
3) Souhlas s používáním cookies lze kdykoliv odvolat.

IV.

Jaké Cookies používáme a za jakým účelem?

ESENCIÁLNÍ
Název cookie

Účel

critical_css

Pomáhá nejrychleji načíst web při první návštěvě.

session

Indikuje existující relaci uživatele.

sessid

Umožňuje identifikaci uživatele.

rememberme

Umožňuje trvalé přihlášení uživatele.

just_logged_out_user

Krátkodobá cookie, která nám říká, že zákazník se
právě odhlásil.

ANALYTICKÉ

_gat_UA-XXX

Využíváme ji k redukci množství informací, které si
vyměňuje váš webový prohlížeč se servery Google
kvůli statistickým účelům.

abtest

Pomocí ní ověřujeme, jak náš web vypadá nejlépe
a jak se návštěvníkům nejlépe používá.

bstat

Slouží pro anonymní identifikaci uživatele za
účelem sběru dat o jeho chování a cílení reklamy.

_dc_gtm_UA-XXX

Umožňuje propojení Google Analytics s Google
AdWords pro cílení reklamy.

__exponea_time2__
Slouží pro identifikaci uživatele.
__exponea_etc__

V.

Smluvní partneři pro používání Cookies
-

VI.

Guru Marketing, s.r.o., Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2, IČ: 03587754

Jak zakázat ukládání Cookies do počítače zákazníka?

1) Používání cookies lze nastavit pomocí internetového prohlížeče zákazníka. Většina prohlížečů je
automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Pomocí nastavení webového prohlížeče je možné
zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých cookies.
2) Cookies, které již jsou ve vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoli smazat.
3) Cookies mažeme nejpozději do 13 měsíců od posledního využití cookies.

