Zásady o používání souborů cookie na webových stránkách

1. Úvodní ustanovení
Webové stránky jsou provozovány společností Andrle sport diagnostics, s.r.o., se
sídlem Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk, Česká republika, IČO: 099 62 212, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou
značkou C84931.
Tímto se naše společnost zavazuje chránit a respektovat vaše právo na soukromí.
Tyto zásady o používání souborů cookie na webových stránkách společnosti
https://ebikejeseniky.cz/ stanovují základní pravidla, dle nichž příslušné soubory
cookie využíváme.
2. Soubory cookies, jejich využití a správa
Soubory cookie jsou malé textové soubory obsahující stanovené informace, jenž se
při návštěvě konkrétní webové stránky (za předpokladu Vašeho souhlasu) ukládají
do Vašeho počítače či zařízení. Soubory cookie slouží k rozpoznání webového
prohlížeče nebo zařízení, které využívá uživatel, jenž se nachází na konkrétních
webových stránkách. Pokud se rozhodnete webové stránky dále využívat,
vyjadřujete tím souhlas s používáním souborů cookie.
Při návštěvě webových stránek automaticky poskytujete některé soubory cookie,
které jsou dále využívány za účelem optimálního nastavení poskytování služeb.
Na webových stránkách jsou konkrétní soubory cookie nastaveny přímo námi,
případně třetími stranami, se kterými máme uzavřenou smlouvu.
Soubory cookie mohou být použity například k potřebnému rozpoznání při
návštěvě webových stránek a následnému přizpůsobení dle vašich nastavení. Dále
zaručují a zlepšují poskytovanou bezpečnost při užívání webových stránek a
umožňují vhodnější poskytnutí reklamní nabídky.
Pokud nemáte zájem o sdílení souborů cookies můžete jejich ukládání do Vašeho
zařízení zcela nebo částečně odmítnout či zablokovat. Toto lze provést ve Vašem
webovém prohlížeči. V případě odmítnutí může dojít k určitému omezení při
návštěvě webových stránek. Pokud se rozhodnete webové stránky používat,
vyjadřujete tímto souhlas s používáním příslušných souborů cookie.
3. Jaký druh souborů cookie používáme
V případě návštěvy a používání webových stránek jsou využívány jednorázové
relační a také trvalé soubory cookie. Relační soubory cookie jsou po ukončení
příslušné relace odstraněny. Trvalé soubory cookie bývají zachovány ve Vašem
zařízení než skončí jejich platnost, která je nastavena na maximální dobu dvou let.
Tyto trvalé soubory cookie mohou být z Vaší strany z příslušného zařízení
odstraněny.
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Další informace o typech souborů cookie používaných na webových stránkách.
●

Povinné, nezbytné a výkonnostní soubory
o

●

Soubory sloužící k zabezpečení a ověření
o

●

Jedná se o soubory, které se zaměřují na Vaše preference, zjišťují jaké
produkty Vás zaujali a slouží k uložení konkrétních rozhodnutí o
produktech. Dále usnadňují vyplňování formulářů na webových
stránkách a poskytují nezbytné informace k přizpůsobení webového
obsahu.

Reklamní soubory
o

●

Analytické a statistické soubory cookie jsou primárně využívány pro
porozumění tomu, jak návštěvníci webových stránek stránky využívají
a jak k nim přistupují. Dále také umožňují optimální nastavení
uživatelských potřeb a pomáhají zjistit, jak webové stránky fungují
v různých lokalitách.

Soubory vyžadované funkcemi a preferencemi
o

●

Tyto konkrétní soubory cookie slouží především jako podpora
nezbytných zabezpečovacích a ochranných funkcí na webových
stránkách.

Analytické a statistické soubory
o

●

V tomto případě se jedná o soubory cookie, které jsou nezbytné
ke standartní funkčnosti webových stránek. Nezbytné soubory cookie
jsou využity zejména pro správnou funkci webových stránek, jelikož
zaznamenávají signifikantní informace a volby o tom, co Vás zajímá a
jaké jsou Vaše preference. Jsou důležité pro správnou funkci
webových stránek a slouží pro zlepšení nastavení webového rozhraní.
Slouží k zapamatování jednotlivých předvoleb tak, aby bylo co možná
nejvíce usnadněno další vyhledávání na webových stránkách.

Tyto soubory primárně zaznamenávají Vaše návštěvy na webových
stránkách a odkazy, na které jste přes webové stránky byli přesunuti.
Slouží zejména k tomu, abychom byli schopni Vám na našich
webových stránkách poskytnout relevantní reklamy, které pro Vás
budou vhodné, tak aby Vám obsah webových stránek vyhovoval co
možná nejvíce a odpovídal Vašim potřebám a zájmům. Za tímto
účelem můžeme určité informace také sdílet se třetími stranami.

Optimalizační soubory
o

Tyto soubory shromažďují potřebné informace, které se týkají
způsobu využití webových stránek. Dokáží rozpoznat a nahlásit
vzniklé chyby. Tyto soubory dále umožňují sledovat anonymní
uživatelská data a zajišťují dlouhodobě funkční a bezproblémové
využívání webových stránek pro uživatele webu.
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4. Závěrečná ustanovení
Pro podrobnější informace o souborech cookie nás můžete kontaktovat na
emailovou adresu: info@ebikejeseniky.cz
Tyto zásady mohou být měněny a to v souladu s jejich potřebnou aktualizací.
Tyto zásady jsou platné od 1.5.2021..
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