Prohlášení o používání souborů cookie - KOKS Group
1. Používání souborů cookie
www.koks.com používá cookies. Soubor cookie je jednoduchý malý soubor, který se odesílá ze
stránek a/nebo aplikací Flash a je uložen Vaším prohlížečem na pevném disku počítače, mobilním
telefonu, hodinkách smartwatch nebo tabletu. Informace, které jsou v něm uloženy, mohou být
posílány zpět na naše servery při další návštěvě.
Používání souborů cookie je pro správné fungování našich webových stránek velmi důležité, ale velmi
důležité jsou také cookies, u kterých nepoznáte okamžitý účinek. Díky (anonymnímu) vstupu
návštěvníků můžeme zlepšovat používání webových stránek a učinit je uživatelsky přívětivější.
2. Povolení k používání souborů cookie
Pro použití určitých cookies je požadován Váš souhlas. Děláme to prostřednictvím tzv. cookie
banneru.
3. Typ použitých cookies a jejich cíle
Používáme následující typy souborů cookie:
-

Funkční cookies: umožňují nám usnadnit fungování webových stránek a činit je pro
návštěvníky uživatelsky přívětivější. Například: ukládáme Vaše přihlašovací údaje nebo
informace, které jste vložili do nákupního košíku.

-

Anonymní analytické cookies: tyto zajišťují, že při každé návštěvě webových stránek se
generuje anonymní soubor cookie. Tyto soubory cookie nesou informaci, zda jste stránky již
dříve navštívili nebo ne. Soubor cookie je vytvořen pouze při první návštěvě, při následných
návštěvách se používá již vytvořený soubor cookie. Tento soubor cookie je určen pouze pro
statistické účely. Tímto způsobem lze shromáždit následující údaje:
o
o
o
o
o

-

počet jednotlivých návštěvníků
jak často uživatelé navštěvují web
které stránky uživatelé zobrazují
jak dlouho uživatelé zobrazují určitou stránku
na které stránce návštěvníci stránku opouští

Analytické cookies: zajišťují, že se soubor cookie vygeneruje při každé návštěvě webové
stránky. Tyto soubory cookie nesou informaci, zda jste stránky již dříve navštívili nebo ne.
Soubor cookie je vytvořen pouze při první návštěvě, při následných návštěvách se používá již
vytvořený soubor cookie. Tento soubor cookie je určen pouze pro statistické účely. Tímto
způsobem lze shromáždit následující údaje, jako například:
o
o
o

které stránky jste si prohlédli
jak dlouho jste zůstali na určité stránce
na které stránce jste stránky opustili

-

Sledování souborů cookie ostatních: sleduje, které stránky jste navštívili na internetu, aby
mohl být vytvořen Váš osobní profil. Tento profil není spojen s Vaším jménem, adresou, emailovou adresou a podobně, jak je u nás známe, ale slouží pouze k tomu, aby reklamy
odpovídaly Vašemu profilu, aby pro Vás byly relevantní. Pro tyto cookies požadujeme Váš
souhlas. Bez Vašeho souhlasu nebudou tyto soubory cookie umístěny.

-

Cookies související se sociálními médii: umožňují sociálním médiím, jako jsou Facebook a
LinkedIn, registrovat, které články a stránky sdílíte prostřednictvím tlačítek pro sdílení
sociálních médií. Mohou také obsahovat sledovací soubory cookie, které sledují Vaše návyky
při procházení na webu.
Doporučujeme přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů Facebooku, Google a LinkedIn.

4. Vaše práva týkající se Vašich údajů
Máte právo kontrolovat, opravovat, omezovat a mazat osobní údaje. Navíc máte právo na námitku
proti zpracování osobních údajů a právu na přenositelnost údajů. Tato práva můžete uplatnit
zasláním e-mailu na adresu privacy@koks.com. Aby nedošlo ke zneužití, můžeme Vám položit
doplňující dotazy, abychom Vás dostatečně identifikovali. Pokud jde o přístup k osobním údajům
spojený se souborem cookie, požádáme Vás o zaslání kopie příslušného souboru cookie. Najdete jej v
nastavení prohlížeče.
5. Blokování a mazání souborů cookie
Soubory cookie můžete kdykoli snadno blokovat nebo odstranit pomocí internetového prohlížeče.
Můžete také nastavit internetový prohlížeč tak, abyste o umístění souboru cookie byli informováni.
Můžete také nastavit, že některé soubory cookie nesmí být umístěny. Pro tuto možnost zobrazte
pomocnou funkci Vašeho prohlížeče. Pokud vymažete soubory cookie v prohlížeči, může to mít vliv
na uživatelskou přívětivost tohoto webu.
Některé sledovací soubory cookie jsou umístěny třetími stranami, které Vám na našich webových
stránkách zobrazují inzeráty. Tyto cookies můžete vymazat centrálně prostřednictvím
www.youronlinechoices.eu.
Uvědomte si, že pokud si nebudete přát používání cookies, nemůžeme již zaručit, že naše webové
stránky budou fungovat správně. Může se stát, že některé funkce webu budou ztraceny nebo
dokonce, že již vůbec nebudete moct navštívit webovou stránku. Odmítnutí souborů cookie ale
neznamená, že se již reklamy nebudou zobrazovat vůbec. Reklamy pak již nejsou přizpůsobeny Vašim
zájmům, a proto mohou být opakovány častěji.
Jak můžete přizpůsobit nastavení se liší podle prohlížeče. V případě potřeby se obraťte na funkci
nápovědy Vašeho prohlížeče nebo klikněte na jednu z níže uvedených ikon a přejděte přímo do
příručky prohlížeče.
-

-

Firefox:
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websitesopgeslagen
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl
Internet Explorer:

-

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internetexplorer
Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL
Nový vývoj a nepředvídatelné soubory cookie

Texty našich webových stránek mohou být na základě průběžného vývoje kdykoli upraveny. To platí
také pro naše prohlášení o používání souborů cookie. Proto pravidelně sledujte veškeré změny.
V článcích blogu lze používat obsah, který je hostován na jiných stránkách a je přístupný na
www.koks.com pomocí určitých kódů (vložený obsah). Máme tím na mysli například videa YouTube.
Tyto kódy často používají cookies. V těchto případech však nemáme žádnou kontrolu nad tím, co tyto
třetí strany se svými soubory cookie dělají.
Je také možné, že cookies jsou umístěny prostřednictvím našich webových stránek jinými uživateli, o
kterých my sami vždycky nevíme. Setkali jste se na našich webových stránkách s nepředvídatelnými
soubory cookie, které v našem přehledu nejsou? Dejte nám vědět prostřednictvím
privacy@koks.com. Můžete také kontaktovat přímo třetí stranu a zeptat se, které soubory cookie
umisťují, jaký je důvod, jaká je životnost souboru cookie a jak jsou chráněny Vaše osobní údaje.
6. Závěrečné poznámky
Toto znění bude čas od času upravováno, například když změníme naše webové stránky nebo
změníme pravidla týkající souborů cookie. Nejnovější verzi naleznete vždy na této webové stránce.
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, kontaktujte prosím privacy@koks.com.
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