POUŽÍVÁNÍ COOKIES WEBOVOU STRÁNKOU
http://WWW.MARKETINGINSIDER.CZ PROVOZOVANOU SPOLEČNOSTÍ
MEDIA BUYERS, S.R.O.
Webové stránky www.marketinginsider.cz (dále jen "Platforma") provozované Provozovatelem používají
soubory cookie. Cookie je malý textový soubor, který některé webové stránky ukládají na vašem počítači.
Soubory cookies slouží ke správné funkčnosti internetových stránek, pomáhají například dokončit proces
služeb poskytovaných Provozovatelem nebo při zapamatování si přihlašovacích údajů Uživatele, takže tyto
údaje není třeba znovu zadávat. Podle informací, které získá Provozovatel pomocí cookies nelze však
identifikovat konkrétní osobu a Provozovatel ani cookies neslučuje s dalšími daty za účelem takové
identifikace. Cílem cílených a reklamních cookies je pak vylepšit možnosti využívání Platformy.
Provozovatel respektuje ochranu vašeho soukromí.
Platforma může obsahovat cookies třetích stran za účelem získávání anonymních statistik o návštěvnosti a
chování Uživatelů za použití služby Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Detailní
informace o službě Google Analytics na https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs.
V souvislosti s používáním cookies třetích stran však nejsou zpravidla ukládány žádné osobní údaje.
Pomocí nastavení vašeho prohlížeče můžete ukládání cookies do Vašeho počítače (či jiného obdobného
zařízení) přijmout nebo zamítnout. Nicméně pokud budou cookies deaktivovány, nebudete moci využívat
všechny interaktivní prvky Platformy a funkcionalita Platformy bude omezena. Informace o nastavení
ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:
(a)

Chrome - (https/::support.google.com:accounts:answer:61416%3Fhl=c)

(b)

Firefox - (https/::support.mozilla.org:en-US:kb:enable-and-disable-cookies-websitepreferences )

(c)

Internet Explorer - (https/::support.microsoft.com:en-us:help:17442:windows-internetexplorer-delete-manage-cookies)

Cookie je možné taky vymazat v nastavení vašeho prohlížeče (obvykle umístěno v historii navštívených
stránek, avšak závisí na typu prohlížeče). Pokud chcete získat více informací o souborech cookies nebo
chcete vědět, jaké cookies máte uložené ve vašem zařízení a jak je spravovat a mazat, navštivte tuto
webovou stránku http://www.allaboutcookies.org
Níže vám nabízíme podrobné informace o všech cookies na Platformě. Najdete zde i informace týkající se
jejich účelu a ve specifických případech i možnosti jejich deaktivace. Detaily o cookies na Platformě
vycházejí z kategorií cookies, které naleznete v příručce Mezinárodní obchodní komory, podle níž se
cookies dělí do následujících kategorií:
Nezbytně nutné

Tyto soubory cookies jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli pohybovat po
webových stránkách a používat speciální funkce stránek, jako je přístup k
bezpečné oblasti internetových stránek. Bez těchto zásadních cookies nelze
používat některé části webových stránek. Stálé cookies nejsou v této kategorii
obecně používány, není-li to opravdu nutné.

Výkonnostní

Tyto cookies umožnují webové stránce uložit uživatelské preference jako,
například, jazykové nastavení. Zajištují uživateli vylepšené a individuálnější
užívání webové stránky. Tyto cookies nemohou shromažďovat informace o
aktivitách uživatele na jiných webových stránkách.

Funkční

Tyto cookies mohou obsahovat cookies poskytující služby na uživatelovo
dožádání. Tyto soubory cookies shromažďují informace o chování uživatele. Tyto
informace jsou součástí zpráv, jejichž účelem je zlepšení webových stránek.
Všechna nashromážděná data jsou anonymní.

Cílené a reklamní

Tyto cookies se používají pro znázornění reklamy, která je relevantní pro
uživatele a jeho zájmy. Tyto cookies lze také použít pro uložení a měření efektivity
reklamní kampaně̌, se kterou se zákazník seznámil během návštěvy konkrétních

webových stránek. Díky tomu lze také lépe komunikovat s potenciálními
inzerenty.

Přehled jednotlivých cookies, které Platforma využívá:
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