PROHLÁŠENÍ O UŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES
A OCHRANĚ SOUKROMÍ
1.

ÚVOD

1.1.

Tento web www.chladimecesko.cz (dále jen „Web“), přes který jsou poskytovány
služby správce osobních údajů, společnosH A-klimaHzace s.r.o., IČO: 29063230, sídlem
Borská 2807/69, Jižní Předměs[, 301 00 Plzeň (dále jen „Aklima*zace“), používá
cookies a technologie obdobné cookies.

1.2.

V tomto Prohlášení se dozvíte o tom, co to jsou cookies a jak je A-klimaHzace na
Webu používá.

2.

POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES

2.1.

Co to jsou cookies?
Cookies jsou krátké textové soubory, které navš[vená webová stránka odešle
do prohlížeče. Díky cookies Vás může správce odlišit od jiných uživatelů webu,
a účinněji si zaznamenat informace o Vaší návštěvě a chování na webu. Cookies
nejsou nikterak škodlivé pro Vaše zařízení ani pro jeho sofware. Jako uživatel můžete
vypnout či omezit užívání cookies ve Vašem prohlížeči.
Soubory cookies se používají pro mnoho účelů, kterými jsou zajištění fungování
základních funkcí webu, uložení preferovaného jazyka, analyzování návštěvnosH
s cílem zlepšování webu i pro markeHngové účely. Za jakými účely používá konkrétní
cookies A-klimaHzace, se blíže dozvíte v odst. 2.3

2.2.

Jaké soubory cookies používá A-klima*zace na Webu?
A-klimaHzace na Webu používá tyto kategorie souborů cookies:

2.2.1. Základní cookies, které jsou nutné pro fungování Webu a poskytování služeb.
Základní cookies umožňují navigaci na stránkách a slouží k tomu, aby A-klimaHzace
mohla poskytovat služby, které umožňují provoz Webu. Tyto soubory cookies jsou
automaHcky umístěny na Vašem počítači nebo jiném zařízení v okamžiku, kdy
vstoupíte na Web, anebo provádíte některou z možných činnos[ na webu.
2.2.2. StaHsHcké cookies, které jsou využívány pro zjišťování, jak Web používáte. Např.
pomáhá sbírat informace o návštěvnosH Webu.

2.2.3. MarkeHngové cookies, které jsou používány na zobrazování reklam relevantních pro
daného návštěvníka webu a které jsou hodnotnější pro tře[ strany. Jedná se tedy
zejména o cookies tře[ strany.
2.3.

Cookies používané na Webu

2.3.1. Základní („EssenHal“) cookies
Základní cookies proto, aby A-klimaHzace umožnila použi[ Webu zajištěním
základních funkcí Webu jako je navigace stránek, anebo část Webu zabezpečená
loginem.
A-klimaHzace konkrétně používá následující cookies:
Název cookie

Poskytovatel

Popis

Doba trvání

Typ

PHPSESSID

A-klimaHzace

Technické cookie pro
správnou funkcionalitu
portálu

Session

HTTP

2.3.2. StaHsHcké cookies
StaHsHcké cookies jsou používány zejména službou Google AnalyHcs a dále službou
GA Audiences.
Služba Google AnalyHcs používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání Webu
s cílem zlepšovat fungování Webu. Informace vygenerované souborem cookie o
užívání stránky (včetně Vaší IP adresy) budou společnos[ Google, Inc., přeneseny
a uloženy na serverech společnosH Google, Inc. Všechna takto získaná data budou
zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání
webových stránek, a to na základě oprávněného zájmu společnosH A-klimaHzace na
zlepšování fungování webu. Anonymita je zaručena [m, že společnost Google, Inc.,
nebude spojovat Vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.
SpolečnosH Google, Inc., nebudou odeslány ani žádné jiné osobní údaje jako
n a p ř í k l a d e m a i l , j m é n o č i te l efo n n í č í s l o . V í c e i nfo r m a c í o to m ,
jak Google Inc. používá staHsHcké cookies, naleznete zde hnps://support.google.com/
analyHcs/answer/6004245.
A-klimaHzace konkrétně používá následující cookies:
Název cookie

Poskytovatel

Popis

Doba trvání Typ

_ga

Google

Nástroj používáme pro
2 roky
vygenerování staHsHckých
dat o používání stránky.
Více informací

HTTP

_gid
_gat

Google

Nástroj používáme pro
1 den
vygenerování staHsHckých
dat o používání stránky
Více informací

HTTP

collect

Google

Nástroj používáme pro
Session
vygenerování staHsHckých
dat o chování uživatele na
stránkách
Více informací

Pixel

_hj*

Hotjar

Nástroj používáme pro
kvalitaHvní výzkum
užívání stránek pomocí
aplikace Hotjar.
Více informací

HTTP

1 rok

2.3.3. MarkeHngové cookies
MarkeHngové cookies jsou používány k mapování návštěvníků napříč webovými
stránkami. Tyto soubory cookies slouží k zobrazení reklamy relevantní pro jednotlivé
uživatele a jejich předání reklamním provozovatelům. Jsou proto hodnotné zejména
pro cizí inzerenty.
A-klimaHzace využívá tyto soubory cookies na základě právního Htulu, kterým je Váš
souhlas. Váš souhlas můžete odmítnout v nastavení Vašeho prohlížeče, čímž zabráníte
sběru dat o Vás. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto
adresách:
•

Internet Explorer: hnps://support.microsof.com/cs-cz

•

Google Chrome: hnps://support.google.com/

•

Mozilla Firefox: hnps://support.mozilla.org/cs/

•

Opera: hnps://help.opera.com

•

Safari: hnps://support.apple.com/

Konkrétně Správce používá tyto markeHngové cookies:
Název cookie

Poskytovatel

Popis a čel

Doba trvání Typ

IDE

Google

Nástroj používáme pro
sledování chování
uživatele na webu s cílem
měřit účinnost cílené
reklamy, na kterou
uživatel kliknul.

1 rok

HTTP

_Wp

2.4.

Facebook

Nástroj používáme pro
zobrazování reklam v
rámci této sociální sítě.
Na našem webu nám
tento nástroj umožňuje
cílit a vyhodnocovat
reklamní sdělení podle
toho, jak se na stránkách
chováte.

180 dní

Pixel

Zpracování osobních údajů
Při použi[ cookies A-klimaHzace zpracovává IP adresu Vašeho zařízení a informace o
Vašem chování na Webu. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů nejen za
účely spojenými s cookies, se dozvíte v Zásadách zpracování osobních údajů [hnps:/
www.chladimecesko.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju].

