V případě všech produktů, služeb, aplikací a webových stránek poskytovaných
společností Glooko Inc. a jejími dceřinými společnostmi („značky Glooko“) se snažíme
chránit soukromí a bezpečnost našich uživatelů, zákazníků i dodavatelů. Tyto Zásady
používání souborů cookie popisují, jak soubory cookie používáme, jak mohou naši
případní partneři z řad společností třetích stran nakládat se soubory cookie na našem
webu, jaké jsou možnosti zpracování souborů cookie, a poskytují také další informace
o těchto souborech.
Webové stránky a digitální média značek Glooko včetně PC aplikací, mobilních aplikací,
účtů na sociálních sítích, internetu a zařízení s připojením k Wi-Fi atd. (dále jen
„stránky“) mohou využívat soubory cookie a podobné technologie (jako pixelové značky,
webové majáky apod.) k tomu, abychom my sami nebo třetí strany mohli získávat
informace o vašich návštěvách našich stránek a aby bylo možné tyto návštěvy
analyzovat. Tyto informace můžeme využít ke zpracování vašich transakcí nebo
požadavků a k poskytování on-line a mobilních reklam, sdělení a obsahu (ať už od nás
nebo od třetích stran), které odpovídají vašim zájmům.
Co jsou soubory cookie? Soubory cookie jsou malé textové soubory uložené
v počítači nebo jiném zařízení. Běžně se používají k vylepšení funkčnosti či efektivity
webových stránek. Soubory cookie pomáhají zlepšovat funkčnost webových stránek
a uživatelskou zkušenost. Webová stránka totiž může tyto soubory načítat a zapisovat
do nich, díky čemuž je schopná vás rozpoznat a zapamatovat si důležité informace,
které zajistí pohodlnější práci s webem (může si například uložit vaše nastavení jazyka
nebo písma).
Funkční značky / soubory nevyžadují váš souhlas. V případě analytických a jiných
značek/souborů ale musíme tam, kde je to relevantní a vyžadováno zákonem, před
jejich uložením do vašeho zařízení požádat o váš souhlas a případně vám dát možnost
používání souborů cookie tohoto typu zakázat. Svůj souhlas můžete udělit kliknutím na
příslušné tlačítko na banneru souborů cookie, který se otevře při vašem příchodu na
stránku, nebo v centru předvoleb v nástroji pro správu souborů cookie.
Používání souborů cookie na našich stránkách
Naše stránky mohou využívat následující soubory cookie:
Základní soubory cookie. Jedná se o soubory cookie nezbytné pro provoz našich
stránek. Základní soubory cookie vám mimo jiné umožňují přihlašovat se do
zabezpečených sekcí našich stránek, procházet naše stránky, přidávat produkty do
košíku, platit za nákupy, využívat elektronickou fakturaci apod.
Analytické soubory cookie / soubory cookie sledující používání stránek. Tyto
soubory cookie nám umožňují rozpoznávat návštěvníky, určovat jejich počet a sledovat,
jak stránky procházejí. Tyto soubory využíváme mimo jiné i k záznamu toho, jak naši
zákazníci stránky používají, abychom posléze mohli zlepšovat jejich funkčnost
a optimalizovat pro vás průběh nákupu. To nám umožňuje stránky zlepšovat, například
tak, že zajistíme, aby uživatelé vždy snadno našli to, co hledají.

Funkční soubory cookie / soubory cookie sledující uživatelské preference. Tyto
soubory cookie slouží k tomu, abychom vás při vaší další návštěvě stránek poznali.
S jejich pomocí si můžeme uložit nastavení jazyka a měny, které jste na stránkách
použili, a pomoci vám tak urychlit nakupování. Díky těmto souborům cookie můžeme
přizpůsobit obsah vašim potřebám, pozdravit vás jménem a zapamatovat si vaše
preference.
Soubory cookie pro marketing / cílení / sociální sdílení. Tyto soubory cookie
zaznamenávají vaše návštěvy našich stránek, navštívené stránky a odkazy, na které
jste klikli. Na základě těchto informací pak přizpůsobujeme svoje stránky a reklamy,
které se na nich zobrazují tak, aby odpovídaly vašim skutečným zájmům. Tam, kde je to
relevantní a v souladu se zákonem, můžeme tyto informace za uvedeným účelem sdílet
s třetími stranami. Mějte na paměti, že třetí strany (včetně např. reklamních sítí
a poskytovatelů externích služeb, jako jsou služby analýzy webového provozu) mohou
rovněž používat soubory cookie, nad kterými nemáme žádnou kontrolu.
Jak spravovat, vypnout nebo zakázat používání souborů cookie na našich
stránkách
Používání souborů cookie jednotlivých kategorií (kromě těch, které jsou zcela nezbytné) můžete
zakázat kliknutím na tlačítko „nastavení souborů cookie“ níže:
Nastavení souborů cookie

Webové prohlížeče také umožňují změnit nastavení souborů cookie za různými účely,
včetně blokování určitých typů souborů cookie či jiných souborů. Aktivací příslušného
nastavení v prohlížeči tedy můžete určité soubory cookie zablokovat. Jestliže ale
pomocí nastavení prohlížeče zablokujete všechny soubory cookie, může se stát, že
nebudete mít přístup k našim stránkám nebo jejich částem. Některé z těchto souborů
totiž mohou představovat funkční nebo základní soubory cookie. Další informace
o odstraňování a blokování souborů cookie naleznete zde:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Soubory cookies z našich stránek můžete kdykoli odmítnout, přijmout nebo odebrat
pomocí předvoleb souborů cookie v nastavení prohlížeče. Další informace o změně
předvoleb souborů cookie a o vyřazení všech souborů cookie naleznete na stránce
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies, kde jsou uvedeny informace o běžně
používaných prohlížečích. Mějte na paměti, že jestliže zakážete nebo odeberete
soubory cookie, může se stát, že nebudete mít přístup k našim stránkám nebo jejich
částem nebo že některé funkce nebudou pracovat správně.
Chcete-li zakázat sledování službou Google Analytics na všech webových stránkách,
navštivte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Uživatelé také mohou zakázat používání reklamních sítí třetích stran prostřednictvím
různých webových stránek obchodních sdružení, jako například:
• Network Advertising Initiative (NAI) – http://www.networkadvertising.org/choices/
• Digital Advertising Alliance (DAA) – (i) celosvětově: https://optout.aboutads.info/;

(ii) v Evropě: http://youronlinechoices.eu/

Další informace
Další informace o souborech cookie a podobných značkách/souborech naleznete na
následujících stránkách:
- http://www.allaboutcookies.org/,
- http://www.youronlinechoices.eu/ (průvodce behaviorální reklamou a ochranou
soukromí na internetu od asociace pro on-line reklamu).
Máte-li dotazy či problémy nebo potřebujete-li další informace, neváhejte nás
kontaktovat na adrese privacy@glooko.com

