Pravidla používání Cookies
Tyto pravidla používání Cookies se vztahují na současné webové stránky,
které využívají plaformu Digimadi.com provozovanou společností digimadi
people s.r.o. uvedených pod odkazem pod "Cookies“.
Při návštěvě webových stránek využívajících platformu Digimadi.com, se
některé informace můžou ukládat ve vašem prohlížeči ve formě "cookie."
Cookies představují data, typicky malé textové soubory, které webové
stránky ukládají do vašeho počítače a uchovávají některé informace a
nastavení, které používáte k prohlížení stránek.
Cookies umožňují webovým stránkám fungovat způsobem, jak jste zvyklí je
používat. Cookies nám například umožňují přizpůsobit webové stránky tak,
aby lépe odpovídaly vašim zájmům a preferencím, nebo uložit vaše heslo,
takže ho nemusíte znovu zadávat pokaždé při návštěvě našich stránek. Je
obecným pravidlem, že nikdy neshromažďujeme Vaše osobní údaje
prostřednictvím cookies, aniž nám poskytnete svůj výslovný souhlas.
Souhlasíte-li s používáním cookies, klikněte na tlačítko rozumím.
Nesouhlasíte-li s používáním cookies, nastavte si Váš internetový prohlížeč
tak, aby všechny cookies z Vašeho přístroje vymazal, zablokoval nebo Vás
před uložením cookies varoval. Níže najdete stručné pokyny o tom, jak
postupovat nebo použijte odkaz na Nápovědu pro svůj prohlížeč:
•
•
•
•

Google Chrome™
Mozilla Firefox®
Microsoft Internet Explorer®
Apple Safari®

Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce našich webových stránek již
nemusí bez použití cookies fungovat správně nebo vůbec.

Seznam používaných cookies
Cookies můžeme rozdělovat do čtyř kategorií, a to v závislosti na jejich
funkci a zamýšleného účelu: absolutně nezbytné cookies, výkonnostní
cookies, funkční a cookies, a cookies pro marketingové účely.
Absolutně nezbytné cookies
Jsou pro vás nezbytné z důvodu navigace v rámci webových stránek
využívající platformu Digimadi.com.
Výkonnostní cookies
Shromažďují informace o využívání našich webových stránek, například
včetně informací, které internetové prohlížeče a operační systémy jsou
používané, název domény webové stránky, které jste již dříve navštívili,
počet návštěv na stránkách, průměrná doba trvání návštěvy na stránkách a
informace, ze které stránky jste se na naši stránku dostali.
Tyto cookies neukládají žádné informace, které by umožnily osobní
identifikaci uživatele. Informace shromážděné pomocí těchto cookies, jsou
souhrnné a anonymní. Výkonnostní Cookies slouží k zlepšení uživatelské
přehlednosti na webových stránkách a proto pomáhají zvyšovat uživatelské
zkušenosti. Používání těchto cookies můžete zablokovat vyloučením
cookies.
Funkční cookies
Umožňují webovým stránkám ukládat informace, které již uživatel zadal
(např. ID uživatele, výběr jazyka, umístění uživatele), s cílem nabídnout
vylepšené, individualizované funkce pro uživatele. Funkční cookies jsou
používány také k tomu, aby umožnily využití některých požadovaných
funkcí, jako je přehrávání videí.
Cookies pro marketingové účely
Používáme k tomu, abychom mohli nabídnout uživatelům více relevantní,
preferovaný obsah, na základě jejich specifických zájmů. Používají se také
k omezování frekvence zobrazení reklam a měření a kontrolování efektivity
reklamních kampaní. Registrují, zda uživatelé navštívili webové stránky
nebo ne a jaký obsah byly použitý. Tyto informace mohou být případně
rovněž sdíleny se třetími stranami, jako jsou například inzerenti. Tyto
soubory cookies jsou často spojeny s funkcí internetových stránek třetích
stran. Používání těchto cookies můžete zablokovat vytvořením opt - out
cookie.

Správa souborů cookies:
Upozornění: Ne všechny níže uvedené cookies jsou nutné k prohlížení naší
webové stránky prostřednictvím mobilního zařízení.
Ochrana osobních údajů
Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z
toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich
serverů. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit přímo ve Vašem
prohlížeči.
Žádná z našich cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá
informace, jež by obsahovaly Vaše přímé identifikační údaje.
Využíváme služby Google Analytics k analýze chování uživatelů na našich
stránkách. Veškeré informace však neobsahují Vaše přímé identifikační
údaje, ani jejich sběr nevede k identifikaci Vaší osoby.
Dotazy a připomínky
Digimadi bude reagovat na přiměřené požadavky na přezkoumání, opravu,
změnu nebo zrušení všech nepřesností v této informaci. Máte-li jakékoliv
dotazy nebo připomínky k našemu používání cookies, napište nám e-mail
na adresu info@krytiny-strechy.cz.

