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VÍCE INFORMACÍ O COOKIES
CO JSOU „COOKIES“?
Cookies jsou malé textové soubory, pomocí kterých webové stránky ukládají v počítačích informace a preference svých
uživatelů (například jazyk, font písma a další možnosti), které si daný uživatel pro zobrazení stránek na svém počítači
sám zvolil. Následně při každé opakované návštěvě webové stránky se tyto soubory zasílají zpět na původní webovou
stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná. Soubory “cookies” mohou rozšířit vaše možnosti při prohlížení
internetu tím, že si zapamatují vaše preference anebo vám při opakovaných návštěvách určitých webových stránek
ulehčí přihlašování.
DRUHY COOKIES
Základní rozdělení souborů cookies je na dočasná (tzv. session) a trvalá (tzv. permanent). Dočasná cookies jsou
po ukončení Vaší návštěvy smazána. Slouží k tomu, abychom naši nabídku mohli učinit přehlednější, srozumitelnější
a bezpečnější směrem k uživatelům. Trvalá cookies pomáhají určovat zvláštní potřeby jednotlivých skupin zákazníků
a slouží k tomu, abychom dokázali vždy zareagovat co nejrychleji na potřeby jednotlivých zákazníků. Tyto soubory však
neslouží k osobní identifikaci návštěvníků těchto stránek.
NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE A NASTAVENÍ COOKIES A MOŽNOST JEJICH SMAZÁNÍ
Na liště většiny běžně používaných prohlížečů je v záložce Help (Nápověda) návod, jak zabránit vašemu prohlížeči
přijímat nové cookies, jak dostávat oznámení v případech jejich přijetí i jak všechny tyto soubory deaktivovat. Stejně tak je
možné deaktivovat nebo zcela vymazat obdobná data užívaná vaším prohlížečem jako doplňkové moduly, například flash
cookies, a to tím, že změníte nastavení doplňkového modulu nebo tím, že navštívíte webovou stránku jejího výrobce.
Soubory cookies vám umožňují využívat některé základní funkce webových stránek, a proto doporučujeme nechat je
zapnuté. Pokud je totiž odmítnete nebo zablokujete, nebudete moci využívat naše produkty a služby, které vyžadují vaše
přihlášení. Pokud necháte cookies zapnuté, nezapomeňte se vždy odhlásit, používáte-li sdílený počítač.
POUŽITÍ SOCIÁLNÍCH PLUGINŮ
Na stránkách www.naturespromise.cz používáme tzv. sociální pluginy několika sociálních sítí. Jde o plugin sociální sítě
Facebook, provozované společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Používáme také
plugin sociální sítě Twitter, kterou provozuje Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, plugin
sítě YouTube, která je provozována Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a plugin sítě
Pinterest, kterou provozuje Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA.
Sociální pluginy rozeznáte podle jednotlivých log, která jsou viditelná na našich stránkách.
•
•
•
•

Facebookové pluginy jsou označeny logem sítě Facebook, symbolem „malého f“, „palec nahoru“, tlačítkem „To se
mi líbí“, „Like“, „Doporučit“, „Sdílet“ nebo dodatkem „Facebook Social Plugin“.
Twitter pluginy jsou označeny logem Twitteru, slovem „Tweet“ nebo symbolem „ptáčka“ nebo tlačítkem „Tweet“.
YouTube pluginy jsou označeny textem a symbolem YouTube.
Pinterest pluginy jsou označeny tlačítkem s nápisem „Pin it“.

Pokud jste v okamžiku návštěvy našich stránek také přihlášeni ve vybrané sociální internetové síti svým uživatelským
jménem a heslem, bude tam přenesena informace, že naši stránku navštěvujete, a pak ji lze přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu. Pokud sociální pluginy používáte, to znamená, že např. některou z našich stránek sdílíte nebo např. použijete
u Facebooku funkci “To se mi líbí” nebo „Sdílet“, u Pinterestu „Pin-it“ nebo u Twitteru “Tweet This”, jsou obsahy našich
stránek propojeny s Vaším profilem v sociální internetové síti. Její provozovatel je tak schopen zjistit Vaše uživatelské
jméno.
Berte prosím na vědomí, že tato data mohou být zpracována poskytovatelem i v zemích mimo Evropskou Unii. Naše
společnost nemá žádný vliv na rozsah, způsob a účel zpracování údajů ze strany poskytovatele sociálních internetových
sítí. Berte prosím také na vědomí, že poskytovatel služby sociálního média může použít výše uvedené údaje v souladu
s podmínkami, se kterými jste souhlasili při zakládání svého profilu na dané sociální síti.
Informace o účelu a rozsahu získávání dat a o jejich dalším zpracování a použití ze strany poskytovatelů služeb
sociálních médií, stejně jako o Vašich právech vztahující se k této problematice a možnosti nastavení ochrany Vaší
soukromé sféry, získáte v pokynech o ochraně dat toho kterého poskytovatele:
•
•
•
•

Facebook: cs-cz.facebook.com/about/privacy/
Twitter: twitter.com/privacy
Pinterest: pinterest.com/about/privacy/
YouTube: www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

