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Zásady při používání souborů cookies (dále jen „Zásady“) 

Tyto Zásady upravují využívání souborů cookies a jsou platné pro webové stránky www.showdog.cz 

(dále jen „webové rozhraní“) podnikatelky 

Michaely Kučerové, se sídlem Maršovská 2230, 688 01, Uherský Brod 

IČ: 02367351  

není plátcem DPH 

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Uherském Brodě 

adresa pro doručování: Michaela Kučerová, Maršovská 2230, 688 01, Uherský Brod 

telefonní číslo: +420 736 760 620 

kontaktní e-mail: showdogshop@gmail.com 

 

Služby společnosti Google, služby jiných společností a soubory cookies 

Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá službu 

Google Analytics a případně i další služby poskytované zejména společnostmi Google, Inc. (dále jen 

„Google“), Facebook Inc. nebo Automattic Inc. (dále spolu jako „jiné společnosti“). K využívání cookies 

dochází i v rámci využívání těchto služeb. 

Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním? 

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého 

návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.  

Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a 

také se zpracováváním údajů o Vás společností Google, jinými společnostmi a námi, a to způsobem a 

k účelům uvedeným níže. 

Jaké cookies a pro jaké účely webové rozhraní využívá? 

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení 

prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve Vašem zařízení, dokud je 

nesmažete. 

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou buď cookies první strany nebo cookies třetích stran.  

 Cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu. Jedná se o nezbytné 

cookies a výkonnostní cookies. Mohou být dočasné nebo trvalé.  

 Cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, 

a to i když se nacházíte na našem webu. Tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a 

zobrazovat pro Vás reklamu na míru. Jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies. 

Konkrétní využívané typy cookies a jejich účel: 

https://automattic.com/
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 Nezbytné cookies – tyto cookies umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních 

funkcí. Tyto cookies Vás nijak neidentifikují a nejedná se o osobní údaje. 

 Výkonnostní cookies – tyto cookies slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní 

(počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní a další obdobné informace).  Údaje získané 

těmito cookies jsou anonymní. 

 Funkční cookies – tyto cookies slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování 

přihlašovacích údajů, geolokace a podobně. Prostřednictvím funkčních cookies může docházet 

k získávání a zpracování osobních údajů. 

 Cílené a reklamní cookies – tyto cookies slouží k zobrazování cílených reklam na webovém 

rozhraní i mimo ně. Prostřednictvím reklamních cookies může docházet k získávání a zpracování 

osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery 

z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.  

Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit? 

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém 

prohlížeči. 

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci 

plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.  

Zde najdete několik konfigurací „cookies“ v nejčastěji používaných prohlížečích: Google Chrome, 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera. 

Jak Google využívá získaná data? 

Pokud Vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím 

na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů. 

 

 

 

   

https://kb.gigaserver.cz/jak-v-internetovem-prohlizeci-povolit-cookies/
http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/

