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POUČENÍ O SOUBORECH COOKIES
Společnost PODLAHY PLOTZ s.r.o., IČO: 06899722, se sídlem T. G. Masaryka 333, 538 21
Slatiňany, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl
C, vložka 41203, kterou zastupuje Pavel Plotz, jednatel, která je provozovatelem webových
stránek https://www.podlahyplotz.cz, používá cookies ke shromažďování a zpracování osobních
údajů za účelem zajištění fungování webových stránek a jejich zlepšení, nastavení uživatelských
preferencí, vytváření statistických dat nebo cílení reklamy.

Pokud vás to zajímá, můžete se dozvědět co cookies jsou, k čemu a jakým způsobem se
používají. Nebo se dozvíte, co udělat, když s nimi nechcete mít nic společného. Jak
zpracováváme osobní údaje, najdete v našich Zásad zpracování osobních údajů.

Co jsou cookies? 
Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo telefonu, když
navštívíte webovou stránku nebo používáte online služby. 

Používají se zejména k tomu, aby webové stránky a služby vůbec fungovaly nebo aby fungovaly
efektivněji. 

Příklad: Zkuste si třeba představit, že si vložíte zboží do košíku, ale pak se vám vypne počítač,
vypadne internet nebo prostě jen odejdete z webové stránky a po nějaké době se rozmyslíte, že
byste si zboží přeci jen koupil. Díky cookies je webová stránka schopná rozpoznat, že jste to
právě vy, kdo se vrací a jaké zboží vám v košíku zůstalo.  

K čemu slouží?
Některé cookies jsou z technických důvodů vyžadovány, aby naše webové stránky a služby
vůbec fungovaly. Musíme je tedy používat vždy, aby stránka vůbec fungovala a označujeme je
proto nejčastěji jako „nezbytné“.

Příklad: Určitě po vás již nějaká webová stránka někdy chtěla ověřit, zda jste opravdu člověk a
ne počítačový program, co se snaží stránku napadnout. Většinou musíte opsat nějaký text z
obrázku, nebo vybrat všechny fotky požárních hydrantů mezi řadou obrázků. Cookies z této
kategorie si zapamatují, že jste člověk a nebudou tak vás a servery stránky zatěžovat
opakovaným ověřováním. 

Další cookies nám pomáhají sbírat informace o používaní webové stránky, jako třeba její
návštěvnost, či čas který na jednotlivých místech webové stránky strávíte. Jak jejich určení
napovídá, označují se tyto cookies jako „statistické“.

Příklad: Počet návštěvníků webu, nevyužívané záložky a nečtené články, množství lidí, kteří
nedokončí objednávku kvůli příliš složitému nákupnímu procesu a spousta dalších statistických
dat, které nám i vám pomáhají vytvořit lepší zážitek na našem webu.

Cookies mohou sloužit i k tomu, abychom vám byli schopni zobrazovat relevantní reklamu, a to i
na jiných webových stránkách nebo sociálních sítích. Díky těmto cookies se nestane, že bychom
vám například zobrazovali reklamu na fotbalové šortky, když budete vyhledávat koberce. Tyto
cookies označujeme jako „marketingové“.

Příklad: Představte si, že si objednáte například nový koberec. Cookies z této kategorie zařídí, že
po nějaké době vás například při spuštění videa na Youtube nebude obtěžovat nabídka
výhodného povinné ručení, když možná ani nemáte auto, ale zobrazí se vám reklama, která vám
nabídne přípravky pro čištění koberců nebo podobná výhodná nabídka. 
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Google Chrome

Mozilla Firefox

Safari

Internet Explorer

Seznam jednotlivých cookies, které používáme, včetně jejich jednotlivých názvů, poskytovatele,
účelu, typu a expirace naleznete v Nastavení cookies.

Jaké služby s využíváním cookies souvisejí? U jakých našich poskytovatelů jsou používány
soubory cookies?
Vzhledem k tomu, že některé tyto poskytovatele, jako je Google, Facebook atd. využíváme nejen
v souvislosti s cookies, uvádíme o nich souhrnné informace v našich Zásadách zpracování
osobních údajů.  

Jak můžu používání cookies zamezit?
Všechny cookies používáme na základě vašeho souhlasu, kromě cookies nutných, které můžeme
používat kvůli našemu oprávněnému zájmu na řádném provozu webové stránky. 

Tento souhlas můžete vzít kdykoli zpět buď částečně, nebo úplně a to v Nastavení cookies. Tady
se dozvíte, na jak dlouho tento souhlas udělujete.

Nastavení svých cookie můžete změnit pomocí správného nastavení vašeho prohlížeče. Většina
prohlížečů umožňuje odmítnout ukládání cookies, či ty, které jsou již uložené ve vašem počítači
vymazat. Jednotlivý postup se ale u různých prohlížečů liší. Jednotlivé postupy tedy naleznete
zde:

Jak nás můžete kontaktovat?
Máte-li jakékoli dotazy nebo komentáře k tomuto poučení nebo chcete-li, abychom aktualizovali
informace, které o vás nebo vašich preferencích máme, zašlete nám e-mail na adresu
info@podlahyplotz.cz.   
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