
1 . Politika Cookies NEJDRAZSIPNEU.CZ LTD - odštěpný závod (dále jen “ Polit ika” ):  
 
NEJDRAZSIPNEU.CZ LTD - odštěpný závod  (dále jen “ NEJDRAZSIPNEU.CZ” , “ My” ) používá na  svých   internetových 
stránkách z různých důvodů cookies a podobné  technologie. Tato politika vysvětluje, co jsou cookies a proč je 
 používáme.   Politika odkazující na  “ cookies” , se vztahuje na  cookies a  podobné   technologie s podobnou funkcí. 
Politika odkazující na  " počítače” , se   vztahuje na počítače, smartphony a všechna další zařízení  s přístupem   na 
internet. Tato politika Cookie se vztahuje na veškeré  naše webové   stránky nebo mobilní aplikace provozované 
nebo jménem NEJDRAZSIPNEU.CZ. Tato politika je součástí našich Obchodních podmínek. 
 
Tato politika vysvětluje, jak se  cookies používají obecně na  internetových stránkách NEJDRAZSIPNEU.CZ a jak 
můžete kontrolovat cookies,   které lze používat na tomto webu.   
 
2. Informace o  cookies: 
 
Co je cookie? 
Cookie je malé množství dát, které často obsahuje jedinečný  identifikátor,   který je zaslán do prohlížeče vašeho 
počítače ze serveru  webové stránky a je uložen na vašem hard disku v počítači. Každá webová  stránka nebo   
poskytovatel služeb třetí strany používající webovou  stránku může   posílat své vlastní cookie do vašeho prohlížeče, 
pokud to  váš prohlížeč umožňuje, ale (k ochraně vašeho soukromí) váš prohlížeč  povolí pouze   ty webové stránky 
nebo poskytovatele třetích stran s  přístupem cookies, které vám již byly zaslány, nikoliv cookies zaslané  dalšími 
stránkami   nebo poskytovatelem třetích stran.  Cookie obsahuje  některé anonymní   informace jako je unikátní 
identifikátor,  jméno  stránky a některá   čísla. To umožňuje webové stránce si zapamatovat vaše  preference nebo   
to,  co je ve vašem nákupním košíku. Cookie může být  dočasné,to znamená takové  cookie, které zůstává ve vašem 
prohlížeči,  když jste   přihlášeni na určité webové stránce a zmizí, když prohlížeč  zavřete.   Nebo může být cookie 
 trvalé, které zůstává v prohlížeči nějaký  čas. 
 
Co je prohlížeč? 
Prohlížeč je aplikace, která vám umožní surfovat na internetu. Mezi  nejběžnější   prohlížeče patří Chrome, Internet 
Explorer, Firefox a  Safari.  Většina   prohlížečů je bezpečná a nabízejí rychlý a snadný  způsob k vymazání   informací 
jako jsou cookies. 
Můžete si vybrat, jakým způsobem jsou cookies ovládána vaším  zařízením přes   nastavení prohlížeče. Nejoblíbenější 
prohlížeče umožňují  uživatelům a)   přijmout všechny  cookies, b) upozornit, když se objeví   cookie nebo c) cookies 
nepřijímat. Pokud se rozhodnete, že nechcete  dostávat cookies, webová stránka nemusí fungovat správně a některé 
 služby nebudou   poskytnuty. Každý prohlížeč je jiný, proto se podívejte v  menu vašeho   prohlížeče na Nápovědu a 
dozvíte se, jak změnit preference  cookie. 
 
Cookies a osobní informace:   
Cookies sami o sobě nám neřeknou vaši e-mailovou adresu nebo jiné  osobní   údaje, pokud se nerozhodnete nám 
poskytnout tyto informace  například   při registraci na některé z našich stránek. Jakmile se  rozhodnete   poskytnout 
na webové stránce osobní informace, tato informace  může být   propojena s daty uloženými v  cookie. Cookie je jako 
 identifikační   karta.Je pro váš počítač jedinečná a může být  přečtena  serverem, který   vám ji dal. 
 
3. Naše cookies a jak je používáme:  
 
Cookies  používáme ke zlepšení funkčnosti, použití a nabídek   webových   stránek. Cookies můžeme použít také k 
nabídce produktů a  služeb. 
 
Obvykle používáme na našich internetových stránkách cookies k dosažení následujících služeb:  
     

 pomáhají nám udržet bezpečnost a ověřují vaše údaje během  používán webové   stránky, při navigaci ze stránky 
na stránku, což  umožňuje vyhnout se   nutnosti znovu zadávat údaje pokaždé, když zadáte  novou stránku; 

     

 rozeznávají, že jste již žádali o zapamatování si vašeho  uživatelského jména a   hesla, a tak nemusíte zadávat 
vaše  údaje při  každé návštěvě webu; 

     

 dozvědět se, který obsah je pro vás důležitý a který ne,  odstranění webových   stránek, které vás nezajímají a 
zaměřit se tak na  to, co chcete; 

     

 zajistit to, že pokud si zakoupíte produkt nebo službu  prostřednictvím našich   webových stránek, vše proběhne 
v pořádku - hladce  a bezpečně; 

     



 Shromažďovat anonymní, souhrnné údaje ke statistickým a  hodnotícím účelům, což nám   pomáhá zjistit, jak 
uživatelé používají web a  také pomůže zlepšit   strukturu našich webových stránek. 

 
Používáme obojí/pouze dočasné a trvalé cookies na našich webových stránkách.  
Nemáme seznam každého jednotlivého cookie dle jména - ale pro každý typ cookie vám řekneme, jak můžete 
ovládat jeho  používání. 
 
Typy cookie, které mohou být použity při návštěvě webových stránek:  
     

 Personalizované  cookies - tyto cookies se  používají k rozeznávání opakujících se návštěvníků webu a   ve spojení 
s  dalšími informacemi se snažíme zaznamenat specifické   prohllížení  informací (to znamená o tom, jak se 
dostanete na web, jaké   stránky  zobrazíte, volby, které vyberete, informace, které zadáte a   vaší cestu  napříč 
webem.). To je využito k doporučení obsahu, který si   myslíme, že  vás bude zajímat na  základě toho, co jste si 
dříve   prohlíželi.  Personalizované cookie můžete vypnout, když se odhlašujete z Facebooku.  Pokud chcete 
vypnout /zakázat trvale, odstraňte aplikaci   Mirror app z  nastavení stránky vašeho Facebook účtu.  

 
     

 Site management cookies - ty se používají vaší  identity na webu. Například tam, kde běží naše   webové stránky 
na více  než jednom serveru, používáme cookie k zajištění toho, že je vám zaslána  informace jedním konkrétním 
serverem (jinak se můžete nečekaně  přihlásit nebo odhlásit). Podobné  cookies můžeme   použít, když hlasujete 
 v  průzkumech veřejného mínění, abychom   zajistil i, že můžete hlasovat  pouze jednou a můžete použít funkci   
komentáře, když nejste přhlášeni  (zajistit, že neuvidíte např. urážlivé komentáře nebo nedáváte hlas 
 komentářům nahoru/dolů více než jednou).   Tyto  cookies nelze vypnout  samostatně, ale můžete změnit 
nastavení   prohlížeče tak, aby odmítli  všechny cookies, které si nepřejete   přijmout. 

 
     

 Cookies a analýzy třetích stran:  
Sdílení videa a dalších služeb, které nabízíme jsou řízeny jinými   společnostmi. Tyto společnosti mohou použít 
cookies na našich stránkách  nebo pokud jste již k nim již přihlášen. 
Zde je seznam míst, kde se můžete dozvědět více o konkrétních službách, které můžeme používat a o použití 
cookies: 
 
Pravidla užívání dat Facebooku: http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other 
AddThis (služba, která je provozována u některých našich tlačítek ke sdílení): 
http://www.addthis.com/privacy#.T6j--usS0bw 
Twitter zásady ochrany osobních údajů: https://twitter.com/privacy 
Politika cookie YouTube video player:   http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/faq/#toc-cookies   
(Standardní podmínky Google).   
Google Analytics nám poskytují anonymní statistické informace.   Zpracovává IP adresy  informace z cookies 
použitých na našich webových  stránkách, a   tak známe počet zobrazení, uživatelů, prohlížeče, které  používají   
(můžeme tak své zdroje zaměřit správným směrem k maximální   kompatibil itě většiny našich uživatelů) a v 
některých případech, v jaké  zemi, městě nebo regionu se nachází. Některé IP adresy a informace z    cookies 
nashromážděné tímto poskytovatelem jsou jím zpracované mimo EU  hospodářský prostor. Potvrzujeme, že splňují 
požadavky EU na ochranu   údajů. 
 
Pokud byste nechtěli Analytics cookies, prosím klikněte na odkazy níže: 
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout   
 
4. Blokování cookies:  
 
Většina prohlížečů umožnuje odmítnout cookies. Tyto odkazy  vysvětlují, jak   můžete ovládat cookies přes váš 
prohlížeč - pokud ve  vašem prohlížeči   vypnete cookies, potom toto nastavení platí pro všechny   webové   stránky, 
nikoliv pouze pro tuto jednu:   
•  Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835 (tato  stránka odkazuje na další informace v různých 
verzích IE - mobilní verze je  na  www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-
and-other-browser-settings.aspx  ) 
•  Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647 
•  Safari:   http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html (or 
http://support.apple.com/kb/HT1677 pro mobilní verze)  
•  Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies   
•  Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/  
 



Blokování všech cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek!    
 
5. Vymazání cookies:     
 
Cookies již uložené ve vašem počítači můžete smazat dle pokynů  poskytnutých   vaším prohlížečem. To může mít 
negativní dopad na  použitelnost mnoha   internetových stránek. 
 
6. Audit našich internetových stránek:  
 
Čtvrtletně provádíme audit cookies používaných v rámci portfolia internetových stránek.  
 
7. Další informace: 
 
Naše politika cookies může být změněna bez předchozího upozornění. Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelně ji 
sledovat. 
Můžete nás kontaktovat přes email info@nejdrazsipneu.cz, v e-mailu prosím uveďte, které z našich stránek se váš 
dotaz týká. 
 

poslední revize 1 .1 .2018 
 
 

 


