
Zásady používání cookies

O zásadách používání souborů cookies

Tyto zásady používání souborů cookies vysvětlují, co jsou soubory cookies a jak je používáme, typy souborů
cookies, které používáme, tj. informace, které shromažďujeme pomocí souborů cookies a jak jsou tyto informace
používány a jak ovládat preference souborů cookies.

Další informace o tom, jak používáme, uchováváme a udržujeme vaše osobní údaje v bezpečí, naleznete v našich
Zásadách ochrany osobních údajů.

Svůj souhlas s Prohlášením o cookies na našem webu můžete kdykoli změnit nebo odvolat. Více o tom, kdo
jsme, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje, se dozvíte v našich Zásadách ochrany
osobních údajů. Váš souhlas se vztahuje na následující domény: www.platforma.knihex.cz

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které se používají k ukládání malých informací. Jsou uloženy ve vašem
zařízení, když se webová stránka načte do vašeho prohlížeče. Tyto soubory cookies nám pomáhají, aby webová
stránka správně fungovala, byla bezpečnější, poskytovala lepší uživatelskou zkušenost a porozuměla tomu, jak
webová stránka funguje a analyzovala, co funguje a co je třeba zlepšit.

Jak používáme soubory cookies?

Povinné: Některé soubory cookies jsou nezbytné, abyste mohli využívat plnou funkčnost našich stránek.
Umožňují nám udržovat uživatelské relace a předcházet jakýmkoli bezpečnostním hrozbám. Neshromažďují ani
neukládají žádné osobní údaje. Tyto soubory cookies vám například umožňují přihlásit se ke svému účtu
a přidávat produkty do košíku a bezpečně platit.

Analytické: Tyto soubory cookies ukládají informace, jako je počet návštěvníků webu, počet unikátních
návštěvníků, které stránky webu byly navštíveny, zdroj návštěvy atd. Tyto údaje nám pomáhají porozumět
a analyzovat, jak dobře web funguje a kde potřebuje zlepšení.

Marketing: Naše webové stránky zobrazují reklamy. Tyto soubory cookies se používají k personalizaci reklam,
které vám zobrazujeme, aby pro vás byly smysluplné. Tyto soubory cookies nám také pomáhají sledovat
efektivitu těchto reklamních kampaní. Informace uložené v těchto souborech cookies mohou být také použity
poskytovateli reklam třetích stran k zobrazování reklam na jiných webových stránkách v prohlížeči.
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COOKIE TYP DÉLKA POPIS

_ga Analytické 2 roky S pomocí nástroje
Google Analytics
vytváří statistický
identi�kátor, který
generuje údaje o
tom, jak je webová
stránka používána.

_gid Analytické 1 den Cookie, které díky
Google Analytics
vytvářejí statistický
identi�kátor, který
sleduje, jak je webová
stránka uživateli
používána.

cookielawinfo-checkbox-a
nalytics

Povinné 1 rok Tato cookie
nastavována
pluginem GDPR
Cookie Consent je
používána pro
zaznamenávání
vašeho souhlasu
kategorie
„Analytické“
cookies.

cookielawinfo-checkbox-n
ecessary

Povinné 1 rok Tato cookie
nastavována
pluginem GDPR
Cookie Consent je
používána pro



zaznamenávání
vašeho souhlasu
kategorie „Povinné“
cookies.

CookieLawInfoConsent Povinné 1 rok Tato cookie
nastavována
pluginem GDPR
Cookie Consent je
používána pro
výchozí nastavení
přepínačů
jednotlivých
kategorií v cookie
liště.

MAILPOET_SESSION Povinné 1 den Tato cookie
nastavována
pluginem Mailpoet
je používána pro
detekci spamu u
přihlašovacího
formuláře
newsletteru.

viewed_cookie_policy Povinné 1 rok Tato cookie
nastavována
pluginem GDPR
Cookie Consent je
používána pro
zaznamenávání, zda
jste souhlasili s
používáním cookies.



Neukládá žádná
osobní data.

Funkční: Jedná se o soubory cookies, které pomáhají určitým nepodstatným funkcím na našem webu. Tyto
funkce zahrnují vkládání obsahu, jako jsou videa, nebo sdílení obsahu webových stránek na platformách
sociálních médií.

Předvolby: Tyto soubory cookies nám pomáhají ukládat vaše nastavení a preference procházení, jako jsou
jazykové preference, abyste měli lepší a efektivnější zkušenosti při budoucích návštěvách webu.

Níže uvedený seznam podrobně popisuje soubory cookies používané na našich webových stránkách.

Jak mohu ovládat předvolby souborů cookies?

Pokud se později rozhodnete změnit své preference během prohlížení stránek, můžete na své obrazovce kliknout
na odkaz „Nastavení cookies“ dole v patičce. Tím se znovu zobrazí oznámení o souhlasu, které vám umožní
změnit vaše preference nebo zcela odvolat svůj souhlas. Kromě toho různé prohlížeče poskytují různé způsoby
blokování a mazání souborů cookies používaných webovými stránkami. Můžete změnit nastavení svého
prohlížeče tak, aby blokoval/smazal soubory cookies.


