Informační povinnost k souborům
„cookies“ na webu babiccinapece.cz
Jako cookie (anglicky koláček) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která
www server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další
návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně
slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů (ovšem nelze identifikovat konkrétního
uživatele), ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.
Přestože většina prohlížečů cookies podporuje, jiné jednodušší prohlížeče (např. na
mobilních zařízeních) je podporovat nemusejí; navíc cookies lze ve většině prohlížečů
zakázat. Máte tedy možnost si cookies navolit sami.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)




efektivita poskytovaných služeb
správná funkčnost www stránek
statistiky

Jaké soubory cookies využíváme:
Soubory cookie, které používáme na našich www stránkách lze rozdělit na krátkodobé
(session) a jsou uložené pouze dočasně po dobu, co máte otevřený prohlížeč a
dlouhodobé (persistent), kdy tyto jsou uložené ve vašem zařízení, dokud je ručně
neodstraníte nebo je neodstraní proces uložení cookie (doba ponechání souborů cookie
závisí na nastavení samotné cookie a nastavení prohlížeče).

Typy cookies:






konverzní, pomáhají vylepšit a analyzovat funkci stránek
trackingové, s konverzemi umožní analyzovat výkon různých prodejních kanálů
remarketingové, pro nastavení osobního obsahu propagace / reklam a jejich
správnému cílení i zobrazení
analytické, pomáhají zvýšit uživatelský komfort i efektivitu webu
nezbytné, technické, (essential), potřebné k základní funkčnosti webu

Mnoho cookies může shromažďovat informace, které pak jsou dále využity „třetími
stranami“, které např. přímo podporují reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“).
Tyto kampaně mohou být spravovány externí reklamní agenturou.
Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat.

Na našich stránkách babiccinapece.cz využíváme následující soubory cookie:
Název cookie

Typ

Doba

Google Analytics / Google
(1P_JAR / APISID / CONSENT / HSID / NID / SAPISID /
SID / SIDCC / SSID / __gfp_64b / _ga /)

Analytical, Tracking
3d-parties

Persistent
3 měsíce
6 měsíců
24 měsíců
33 měsíců
240
měsíců

Facebook.cz
(act / c_user / datr / fr / pl / presence / sb / wd / xs)

Analytical, Tracking
3d-parties

Session
Persistent
1 den
4 měsíce
12 měsíců
30 měsíců

cookie_accepted

Essential

Persistent
87 měsíců

PHPSESSID

Essential

Session

Jak odmítnout používání souborů cookie:
Cookie můžete pomocí webového prohlížeče i odmítnout nebo nastavit užívání jen
některých souborů. Odkazy k nastavení v prohlížeči jsou níže.
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

