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ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE
1.

SOUBORY COOKIE

1.1

Co je soubor cookie?
„Cookie“ je malý textový soubor obsahující informace, který je uložen ve vašem počítači. Soubory cookie jsou používány pouze z
technických důvodů a k zajištění toho, abyste mohli používat webové stránky. Jeden typ souboru cookie, „trvalý soubor cookie“,
ve vašem počítači uloží soubor dlouhodobě. Lze jej následně použít k přizpůsobení webových stránek podle voleb a preferencí
uživatele. Dalším běžným typem souboru cookie je „soubor cookie relací“. Když navštívíte webové stránky, dojde k odeslání
souborů cookie relací mezi počítačem a serverem za účelem získání informací. Soubory cookie relací nejsou poté, co zavřete
webový prohlížeč, uloženy. Podrobnější informace o souborech cookie najdete na adrese www.allaboutcookies.org.

1.2

Jaké soubory cookie jsou používány na adresách:

1.2.1

www.matracetropico.cz

1.2.2

www.matracetropico.sk

1.2.3

www.slumberland.cz

1.2.4

www.slumberland.sk

1.2.5

www.curem.cz

1.2.6

www.curem.sk

1.2.7

www.spirit-continental.cz

1.2.8

www.spirit-continental.sk

1.2.9

www.matrace-fox.cz

1.2.10

www.matrace-fox.sk

1.2.11

www.drsleep.cz

1.2.12

www.drsleep.sk
•

Google Analytics
Neustále usilujeme o vylepšování těchto webových stránek. Proto používáme nástroj pro analýzu webů „Google Analytics“
k anonymní a souhrnné analýze chování návštěvníků na těchto webových stránkách. Umožňujeme, aby nástroj Google Analytics
instaloval a spravoval soubory cookie na těchto webových stránkách. Nástroj Google Analytics používá následující soubory
cookie:
−

U domén (kromě reklamních jsou na všech webu použité i esenciální cookies, které jsou důležité pro základní
funkčnost webu):
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•

www.matracetropico.cz
www.matracetropico.sk
www.slumberland.cz
www.slumberland.sk
www.spirit-continental.cz
www.spirit-continental.sk
www.matrace-fox.cz
www.matrace-fox.sk
www.drsleep.cz
www.drsleep.sk

Google Analytics:
−

typ cookies:
▪

Analytické (účel: pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé
používají)

▪

Trackingové (účel: pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů)

▪

jak dlouho jsou soubor cookie uloženy: maximálně 50 měsíců

▪

cookie nesdílí informace se třetími stranami
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▪
−

Bližší informace o pravidlech společnosti Google
https://www.google.com/intl/cs_cz/policies/technologies/ads/

U domén (kromě reklamních jsou na všech webu použité i esenciální cookies, které jsou důležité pro základní
funkčnost webu):
▪
▪

•

www.curem.cz
www.curem.sk

Google Analytics:
−

•
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typ cookies:
▪

Analytické (účel: pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé
používají)

▪

Trackingové (účel: pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů)

▪

Remarketingové (účel: používáme je pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení)

▪

Konverzní (účel: umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů)

▪

jak dlouho jsou soubory cookies uloženy: maximálně 50 měsíců

▪

cookie nesdílí informace se třetími stranami

▪

Bližší informace o pravidlech společnosti Google
https://www.google.com/intl/cs_cz/policies/technologies/ads/

Zpětná vazba
Určité soubory cookie používáme k tomu, abychom získali zpětnou vazbu od funkcí na našich uvedených webových stránkách.
Všechny používané soubory cookies jsou výše uvedeny a rozepsány pro jednotlivé domény a dle povahy.

1.3

Máte-li zájem o podrobnější informace o použití souborů cookie na těchto webových stránkách, napište nám na e-mailovou
adresu info.cz@hildinganders.com

1.4

Jak je možné použití souborů cookie vypnout?
Jestliže si nepřejete soubory cookie přijímat, můžete změnit nastavení svého webového prohlížeče tak, aby automaticky odmítal
ukládání souborů cookie nebo vás informoval, kdykoli nějaká webová stránka bude chtít uložit soubory cookie ve vašem počítači.
Prostřednictvím webového prohlížeče můžete také smazat dříve uložené soubory cookie (podrobnější informace najdete níže
v části 1.5). Upozorňujeme, že určité oblasti a funkce na této webové stránce vyžadují soubory cookie a nemusejí fungovat,
pokud budou soubory cookie odstraňovány nebo odmítány.

1.5

Jak je možné již uložené soubory cookie smazat?
Pokud používáte počítač a aktualizovaný prohlížeč a přejete si odstranit soubory cookie, které jsou již ve vašem zařízení uloženy,
stiskněte současně klávesy CTRL, SHIFT a DELETE. Stránky podpory pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:
o
o
o
o
o

2.

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari
Soubory cookie Flash

SOCIÁLNÍ MÉDIA A OVLÁDACÍ PRVKY
Webové stránky umějí využívat ovládací prvky pro sociální média, která uživatelům zpřístupňují obsah z webových stránek
Facebook – profily „MatraceTropico“ a „Dr.Sleep“ na různých platformách sociálních médií (např. Facebook, YouTube, Twitter
a LinkedIn). Chcete-li podrobněji zjistit, jak a jaké informace jsou prostřednictvím sociálních médií shromažďovány a jaké soubory
cookie příslušná třetí strana používá, doporučujeme vám přečíst si aktuální zásady o ochraně osobních údajů jednotlivých
sociálních platforem. Pro Facebook účty naší společnosti využíváme v zásadě tyto:
•
•
•
•

Trackingové (účel: pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů)
Remarketingové (účel: používáme je pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení)
platnost: trvalá
Facebook sdílí informace se třetími stranami viz https://www.facebook.com/privacy/explanation

