
COOKIES POLITIKA 

 

Skupina BEL Vás informuje, že může používat dočasné soubory „cookies“ 

platné po dobu návštěvy internetové stránky. 

 

Co je “cookie”? 

Cookies jsou data ukládána na Vašich počítačích nebo mobilních zařízeních. 

Mohou být rozlišeny podle jejich jedinečných identifikátorů, které jsou spojeny 

s Vašimi počítači nebo telefony. Umožňují, abyste neměli špatné zákaznické 

zkušenosti na Vašich oblíbených webových stránkách, protože si pamatují 

Vaše chování a preference. Proto nemusíte zadávat Vaše navigační předvolby 

(jako je umístění, písmo nebo jazyk) pokaždé, když používáte web. Tyto 

cookies jsou ukládány v RAM Vašeho počítače. Neumožňují, abychom Vás 

identifikovali; zaznamenávají však informace týkající se navigace Vašeho 

počítače na webových stránkách (stránky, které jste navštívili, datum a čas 

Vaší návštěvy, atd.), které můžeme přečíst během Vašich dalších návštěv. 

 

Účelem shromažďování údajů za použití souborů cookies je Vás rozpoznat, 

když se chcete připojit k Vašemu osobnímu prostoru a zapamatovat si Vaše 

připojení k internetovým stránkám. 

 

Jak a k jakému účelu je používáme?  

Zde je tabulka shrnující různé typy souborů cookies, které můžeme použít pro 

webové stránky www.leerdammer.cz. Pro snadné používání webových stránek 

a k tomu, abyste mohli nejdříve prohlédnout vhodný obsah a využít lepšího 

zobrazení webových stránek, Vám doporučujeme, abyste pochopili, jak jsou 

tyto soubory cookies používány k poskytování kvalitnějších služeb. 

 

Povinné soubory cookies pro provoz webových stránek 

Tyto soubory jsou to nezbytné pro správnou funkci platformy. Jsou navrženy 

tak, aby splňovaly potřeby klíčových služeb, jako je bezpečné připojení a 

definování individuálních potřeb ochrany soukromí. Tyto soubory cookies 

můžete povolit nebo zablokovat přímo ve Vašem prohlížeči, ale v posledně 

uvedeném případě nebudete moci platformu používat jako celek. 

 



Funkční cookies 

Tyto cookies nám umožňují vyhodnotit návštěvnost webových stránek a vyvíjet 

zdroje pro zlepšení výkonu. Sledují Vaše pohyby na našich webových 

stránkách a informují nás o obsahu, který Vás nejvíce zajímá. Díky nim vám 

můžeme nabídnout více relevantního obsahu a sledovat změny na naší 

platformě. Na konec si také pamatují přihlašovací údaje, čímž se vyhnete 

nutnosti opětovného přihlášení, zapamatování si obsahu nákupního vozíku a 

tím zajišťují větší konzistenci struktury platformy. 

 

Cookies k přizpůsobení 

Tyto soubory cookies nám umožňují lépe Vás poznat. Zaznamenávají Vaše 

preference a nabízejí Vám informace týkající se Vašeho vkusu. Nepřijetí 

souborů cookies může znamenat, že neobdržíte personalizované návrhy nebo 

že budete muset znovu definovat kritéria při každém připojení. 

 

Reklamní cookies 

Tyto soubory cookies jsou používány k posunu reklam, jejichž obsah obecně 

odpovídá Vašim potřebám. V našem případě Vám umožní zejména sdílení 

předmětů z našeho obsahu na sociálních médiích. 

Při přístupu na naše internetové stránky byly soubory cookies odeslány do 

Vašeho prohlížeče a uloženy ve Vašem zařízení. 

V nastavení Vašeho prohlížeče si můžete zapnout nebo vypnout jejich 

ukládání. Pokud však ukládání cookies odmítnete, je možné, že nebudete 

moci naplno využít funkce, které Vám naše webové stránky nabízejí. 

Způsob blokování (odstraňování) souborů cookies se v jednotlivých 

prohlížečích liší. Konkrétní pokyny najdete v záložce "Nápověda" ve Vašem 

prohlížeči. Podrobnější informace o správě souborů cookies u nejběžnějších 

internetových prohlížečů naleznete zde: 

   (a) Internet Explorer (https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/278835)  

   (b) Firefox (http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-

websites-stored)  

   (c) Chrome 

(http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=cs&answer=95647)  

   (d) Opera (http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/)  

   (e) Safari (http://support.apple.com/kb/PH5042)  

https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/278835
http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=cs&answer=95647
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
http://support.apple.com/kb/PH5042


   (f) Safari pro iPad a iPhone (http://support.apple.com/kb/HT1677) 

 

Pokračováním používání našich internetových stránek beze změny nastavení 

ochrany osobních údajů souhlasíte s používáním souborů cookies. Uživatel 

určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení internetového prohlížeče, zda 

má internetový prohlížeč umožnit webové stránce ukládat cookies do 

koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním 

osobních údajů. Internetový prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu. 

 

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat pomocí nastavení Vašeho internetového 

prohlížeče. 

 

Chcete-li se dozvědět více o modulech cookies, včetně jejich správy a 

odstraňování, navštivte www.allaboutcookies.org. 

http://support.apple.com/kb/HT1677
www.allaboutcookies.org

