
Zásady využívania cookies
Platné od 29.11.2022

Tieto zásady podrobnejšie popisujú typy cookies, ktoré používame na stránkách
www.shipmall.cz, účely, pre ktoré ich používame, ako tieto súbory cookies môžete blokovať
a odstraňovať, ich príjemcov a dobu platnosti.

Naše stránky používajú súbory cookies a ďalšie webové technológie k zlepšeniu výkonu
webu, zlepšeniu uživateľské skúsenosti a k ochrane webu pred spamovacími robotmi. Ďalej
používame súbory cookies tretích strán pre štatistické účely a analýzu správania užívateľov
našich webových stránok.

Ak naše stránky navštívíte alebo využijete služby na uvedených stránkach, požiadame Vás
o poskytnutie súhlasu s využitím cookies. Máte tiež možnosť využitie cookies odmietnuť.

Čo sú to cookies?
Cookies sú malé súbory z našej stránky, ktoré sú uložené na Vašom počítači
prostredníctvom prehliadača (pokiaľ je ukladanie cookies v prehliadači povolené).

Cookies umožňujú identifikovať váš prehliadač a zaznamenať určité informácie, napríklad
Vaše jazykové nastavenia alebo tiež užívateľské ID, ktoré môže byť považované za osobný
údaj.

Aké typy súborov cookie využívame?
Na našich stránkách používáme štyri typy cookies:

● Funkčné cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie stránok (napríklad informácie o
jazykovom nastavení). Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie, ktoré je
možné priradiť ku konkrétnej osobe.

● Preferenčné cookies, ktoré pomáhajú zobrazovať obsah v takomto nastaveniu, ktoré
preferujete a teda pomáhajú užívateľskej prívetivosti webu. Jedná sa väčšinou o externé
služby, ako napríklad mapy Google alebo videá z YouTube.

● Analytické cookies sa používajú pre doplnkové funkcie stránok a základnú analytiku.
Tieto cookies sú napríklad zavedené službami Google Analytics, ktoré nám pomáhajú
zlepšovať spôsob, akým webové stránky fungujú, napríklad tým, že užívateľom
umožňujú ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory cookie nezhromažďujú informácie,
ktoré by vás mohli identifikovať.

● Marketingové cookies nám umožňujú zistiť ďalšie informácie o vás, ako je vek, pohlavie,
záujmy za účelom cielenia reklamy, tj. zobrazovanie marketingových a reklamných
oznámení (aj na stránkách tretích strán), ktoré môžu návštevníka webu zaujímať, v
súlade s týmito preferenciami. Marketingové cookies používajú nástroje externých
spoločností.
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Kto pre nás cookies spracúva?
● Poskytovateľ služby Google Analytics, Ads a Doubleclick spoločnosť Google Ireland Ltd.

(sídlom Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko), v
súlade so svojimi podmienkami (viac tu:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs).

● Poskytovateľ služby Facebook, prevádzkovaný spoločnosťou Meta Ltd. (sídlom 4 Grand
canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) v súlade so svojimi podmienkami
(viac tu: https://www.facebook.com/policy/cookies/).

● Poskytovateľ služby Sklik – spoločnosť Seznam.cz, a.s. (sídlom Radlická 3294/10, 150
00 Praha 5 – Smíchov), v súlade so svojimi podmienkami (viac tu:
https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr/).

● Poskytovateľ služby Microsoft Clarity, spoločnosť Microsoft Ireland Operations Limited
(sídlom One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18,
D18, P521, Ireland).

Ako spravovať, blokovať alebo vymazať cookies
Máte právo si vybrať, či súbory cookies prijmete a nižšie Vám vysvetlíme, ako môžete toto
právo uplatniť. Vezmite však na vedomie, že pokiaľ sa rozhodnete súbory cookies
odmietnuť, nebudete môcť plne využívať všetkých funkcií webu.

Nastavenie súborov cookies pre naše webové stránky môžete kedykoľvek zmeniť priamo v
cookies lište, ktorú je možné kedykoľvek znova vyvolať vzápätí stránky voľbou “Nastavenia
cookies”. V cookies lište si po rozkliknutí jednotlivých kategórií cookies, môžete tiež
prehľadne zobraziť výpis používaných cookies, vrátane ich účelu, doby uchovania atd.

Môžete tiež zablokovať ukladanie cookies aktiváciou nastavení v prehliadači. Ak však v
nastavení prehliadača zablokujete všetky súbory cookies, vrátane tých nevyhnutných,
pravdepodobne nebudete môcť naše stránky a ich funkcie plne využívať. Preto pri používaní
našich stránok odporúčame cookies používať.

Súbory cookies, ktoré boli nastavené v minulosti
Ak ste deaktivovali jeden alebo viac súborov cookies, môžeme aj naďalej používať
informácie zhromaždené zo súborov cookies pred nastavením vašej deaktivácie;
prestaneme však používať deaktivovaný súbor cookie k zhromažďovaniu ďalších informácií.

Zmeny v zásadách využívania cookies
Ak sa rozhodneme zmeniť zásady využívania cookies, tak aby reflektovali zmeny v našich
postupoch a službách a v spôsobe, akým zhromažďujeme, používame alebo zdieľame
informácie uchované v súboroch cookies, vždy uvedieme zmeny na tejto stránke.
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