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Cookies
1. Cookies je označení pro určité množství dat, které ukládá naše webová stránka do Vašeho
počítače či jiného způsobilého zařízení (mobilní zařízení, tablet atd.) a které jsou nezbytné
pro správnou funkci stránek. Při každé další návštěvě našich stránek pak Váš prohlížeč takto
uložená data posílá zpět serveru hostujícímu naši stránku. Cookies běžně slouží k rozlišování
jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby. Někdy se při načítání naší
webové stránky načítají zároveň webové stránky třetích stran. Třetí strany nám obvykle
pomáhají se sledováním provozu a přístupů na naší webové stránce. V těchto případech data
uložená v cookies Váš prohlížeč zasílá serverům hostujícím stránky třetích stran.
1. Naše stránka nevyužívá žádných námi vytvořených cookies, které by vyžadovaly poskytnutí
Vašeho souhlasu.
2. Naše stránky využívají pro sledování provozu a přístupů na naší webovou stránku služby
třetích stran, které si na Vašem počítači ukládají své cookies. Na jejich obsah nemáme žádný
vliv. Jejich použití však není možné bez Vašeho souhlasu. Bližší informace k těmto cookies
je možné získat na odkazu uvedeném u každé z nich:

a)

Cookie třetí strany - Google Analytics (bližší informace jsou dostupné na
adrese https://www.google.com/policies/technologies/cookies/)

a)

Cookie třetí strany
http://www.imedia.cz/)
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3. Následující cookies jsou nezbytné pro technické ukládání, potřeby přenosu zprávy nebo
poskytování Vámi požadovaných služeb poskytovaných prostřednictvím našich webových
stránek, a není tak vyžadován Váš souhlas s jejich použitím (zároveň jsou cookies používány
přímo našimi stránkami):

a)

Přihlášený uživatel -; uchování přihlášení uživatele během relace (jméno:
wordpress_login a wordpress_sec; doba uchování: 14 dní)

b)

Obsah košíku – uchování obsahu a počtu položek v košíku (jméno:
woocommerce_cart a woocommerce_items_in_cart; doba uchování: po dobu
trvání session)

c)

Jazyk uživatelského rozhraní – pro uchování volby jazyka
qtrans_front_language; doba uchování: po dobu trvání session...

(jméno:

4. Naše stránky nevyužívají žádných cookies třetích stran pro umožnění funkčnosti některých
prvků na naší stránce, ke kterým by nebyl vyžadován Váš souhlas.

5. Vaše nastavení souhlasu s využíváním cookies můžete kdykoliv změnit na adrese
https://www.makeuporganizer.cz/index.php/nastaveni/ochrana-osobnich-udaju/
6. Pomocí změny nastavení webového prohlížeče můžete cookies přijmout nebo zamítnout.
Můžete dokonce již existující cookies odstranit. Pokud však budou cookies deaktivovány, ztíží
se využívání této webové stránky, popřípadě tuto webovou stránku nebude možné využívat
řádně.
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7. Další
informace
o
ochraně
osobních
údajů
naleznete
https://www.makeuporganizer.cz/index.php/kontakt/obchodni-podminky/
v sekci "Ochrana osobních údajů a používání cookies".
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