Cookies
Na
stránkách
www.hygotrend.cz,
www.hygoservis.cz,
www.hygotrend.sk,
a
www.hygotrend.com (dále také jen „webové stránky“) používáme tzv. cookies. V těchto
pravidlech používání cookies si můžete přečíst, jaké cookies používáme, proč je používáme a
jak můžete jejich používání zakázat.
1. CO JSOU COOKIES?
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při vaší návštěvě výše uvedených webových
stránek těmito stránkami zasílány a ukládány ve vašem prohlížeči. Díky nim si webové
stránky zapamatují, jaké úkony jste provedli. Když stránky opakovaně navštívíte, váš
prohlížeč odešle uložené cookies zpět na dané stránky, a díky tomu můžeme rozpoznat vaše
zařízení a následně webové stránky přizpůsobit podle vašich preferencí. Cookies jsou dále
používány k přizpůsobení zobrazovaného obsahu webových stránek pro lepší uživatelský
zážitek, nebo v případě udělení souhlasu pro cílení marketingových kampaní.
2. SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM COOKIES
Na webových stránkách se při Vaší návštěvě stránek zobrazí oznamovací lišta informující o
tom, že stránky používají cookies. Přímo v liště si pak můžete zaškrtnutím políčka zvolit, pro
jaké účely je možné do vašeho zařízení cookies ukládat. Kliknutím na tlačítko „přijímám“ pak
svou volbu potvrdíte a my budeme používat pouze ty cookies, se kterými jste udělili souhlas.
K uložení tzv. nezbytných cookies, které jsou nutné pro zajištění základní funkčnosti stránek,
nebo tzv. preferenčních cookies, kterými se přizpůsobuje základní nastavení webových
stránek, však Váš souhlas nepotřebujeme. Tyto cookies jsou do Vašeho zařízení ukládány
automaticky.
Souhlas s používáním cookies můžete kdykoli odvolat. Můžete tak učinit změnou Vašeho
nastavení cookies v zápatí webových stránek, případně v nastavení svého prohlížeče, kde
můžete již uložené cookies také vymazat.
3. DRUHY COOKIES
Funkční (nezbytně nutné) cookies – bez těchto cookies webové stránky nemohou správně
fungovat. Tyto cookies zajišťují funkčnost základních funkcí jako např. navigace stránky,
obsah košíku, přístup k zabezpečeným sekcím, chatovací okno a další.
Statistické cookies – nám pomáhají pochopit, jak naši návštěvníci s webovými stránkami
komunikují, tyto cookies sbírají a vyhodnocují anonymní data.
Marketingové cookies – jsou používány pro sledování návštěvníků stránek, s cílem
následného zobrazení reklam v reklamních systémech (Seznam a Google), která je pro
návštěvníky relevantní a zajímavá
Neklasifikované cookies – jsou zařazeny v procesu klasifikace, společně s poskytovateli
jednotlivých cookies.

4. TYPY COOKIES
Dočasné cookies – jsou ve vašem zařízení ukládány jen dočasně během relace prohlížeče.
Jakmile prohlížeč zavřete, jsou tyto cookies smazány.
Trvalé cookies – jsou ve vašem zařízení uloženy i po zavření prohlížeče, a to po různě
dlouhou dobu. Tyto cookies nám při vaší opakované návštěvě umožňují rozpoznat vaše
zařízení. Délka uchování jednotlivých cookies je uvedena níže.
Cookies první strany – jsou do vašeho zařízení ukládány našimi webovými stránkami.
Cookies třetích stran – jsou do vašeho zařízení ukládány stránkami našich partnerů pro
analýzy webových stránek a zobrazování pro vás relevantních reklam.
5. PROČ POUŽÍVÁME COOKIES?
Cookies návštěvníkům zefektivňují a zpříjemňují používání webových stránek. Současně díky
nim můžeme sledovat a vyhodnocovat způsob, jakým webové stránky používáte, a tím
zlepšovat kvalitu, rychlost a obsah stránek, a také lépe zacílit naše reklamní kampaně,
abychom Vám nabídli skutečně jen to, co Vás aktuálně zajímá.
Pro uvedené účely využíváme jak vlastní cookies, tak cookies třetích stran. Prostřednictvím
webových stránek pak do vašeho zařízení mohou být ukládány cookies námi využívaných
provozovatelů marketingových nástrojů. V daném případě pak s těmito provozovateli sdílíme
získané anonymní informace. Používáním marketingových nástrojů pak můžeme naše služby
dále vylepšovat, zohledňovat Vaše preference a cílit reklamní kampaně tak, aby oslovily
návštěvníky, které naše služby opravdu zaujmou.
Cookies třetích stran a způsob použití jejich prostřednictvím získaných údajů, se řídí
zásadami ochrany osobních údajů příslušných třetích stran. Třetí strany pak mohou díky
cookies získané informace, kombinovat s dalšími jim dostupnými informacemi, které jste jim
poskytli, nebo které získaly v důsledku toho, že používáte jejich služby.
Zákon uvádí, že na vašem zařízení můžeme ukládat cookies nezbytně nutné (Funkční cookies)
pro provoz webových stránek. Pro ostatní typy cookies potřebujeme váš souhlas.
Na našich webových stránkách používáme následující cookies:
Funkční (nezbytně nutné) a preferenční cookies
Jméno cookie
PHPSESSID
_sfduid
Sid

Provider
webové stránky
zopim.com
imedia.cz

Funkce
funkčnost webu/e-shopu
funkce chat okna
návštěvnost webu

Doba uchování
do ukončení session
1 rok
29 dní

webové stránky
webové stránky
webové stránky

Google návštěvnost a používání 2 roky
Google – throttle request rate
do ukončení session
Google – data of uses of website do ukončení session

Statistické cookies
_ga
_gat
_gid

AWSALB

zopim.com

neklasifikováno

6 dní

page requests
Google AdWords re-engage vistors
Visitors across devices and channels
Unclassified
Zopim Live Chat ID

1 rok
do ukončení session
do ukončení session
do ukončení session
do ukončení session

Unclassified

1 rok

Marketingové cookies
_zlcmid
ads/ga-audiences
collect
retargeting
zte#

webové stránky
google.com
google-analytitics.com
imedia.cz
webové stránky

Neklasifikované cookies
elvCC

webové stránky

5. ZAKÁZÁNÍ UKLÁDÁNÍ COOKIES
Preference týkající se ukládání cookies můžete kdykoli změnit. Změnu lze provést
nastavením cookies v zápatí webových stránek. Stejně tak můžete změnu provést ve vašem
webovém prohlížeči tak, aby ukládání cookies bylo povoleno jen pro vybrané webové
stránky. Cookies, které jsou již ve vašem zařízení uloženy, můžete kdykoli v přes používané
prohlížeče smazat. Dejte si však POZOR. Pokud ukládání cookies, včetně těch nutných pro
provoz stránek, zcela zakážete, nebudou dané webové stránky pracovat správně a s největší
pravděpodobností bude výrazně omezena jejich funkčnost!
Informace o správě souborů cookies u nejpoužívanějších webových prohlížečů najdete na
níže uvedených odkazech:





Chrome
Safari
Firefox
Internet Explorer

