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V rámci stránek www.choc.cz jsou používány tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory,
které jsou umístěny do Vašeho počítače. Ukládá je internetový prohlížeč na žádost jednotlivých
webových stránek, které si prohlížíte. Webové stránky si mohou zpětně vyžádat obsah souboru.
Podle něj poznají například, které stránky jste dříve navštívil, jestli máte rozpracovaný nějaký
formulář nebo jestli jste přihlášen. Cookies jsou nutné pro správné fungování většiny rozsáhlejších
stránek na internetu. Na stránkách jsou uloženy cookies provozovatele stránek, ale rovněž cookies
třetích stran.
Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies [ty
specifikované v čl. 3 písm. a) a d) níže] jsou omezeny trváním relace a jsou tedy platné, pouze dokud
je Váš internetový prohlížeč spuštěn; po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies [ty
specifikované v čl. 3 písm. a) a d) níže] jsou trvalé a zůstávají ve Vašem internetovém prohlížeči i po
ukončení relace až do doby, než je smažete, nejdéle však po dobu 25 měsíců. Podle těchto cookies lze
identifikovat Váš počítač při opětovném spuštění internetového prohlížeče a usnadňují nastavení
stránek, když se vrátíte, pomáhají s přihlášením nebo s připomenutím nabídky.
Cookies jsou na stránkách používány k následujícím účelům:
a) klíčové (funkční) cookies – bez nich nebudou stránky správně fungovat. Mohou nastat problémy
ve formulářích, objednávkách nebo nebude možné zůstat přihlášen;
b) analytické – umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí. Podle nich je
vylepšována struktura, podoba i obsah stránek;
c) trackovací a remarketingové – pomáhají optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v
reklamních plochách na jiných webových stránkách;
d) konverzní – slouží k vyhodnocení, jak funguje reklama a různé cesty, jak se uživatelé na stránky
dostávají. Díky tomu je možné stránky vylepšovat a dělat je uživatelsky příjemnější.
Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení zakázat ukládání cookies (rovněž
je možné zakázat případné používání cookies třetích stran). Pokud však ukládání cookies zakážete,
mohou být některé funkce webových stránek nedostupné nebo může být snížen uživatelský komfort
užívání stránek. Při zakázání cookies Vám nebude zobrazována relevantní reklama.
Internetové prohlížeče také většinou umožňují ve svém nastavení kontrolovat většinu druhů
cookies. Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby Vás informoval o přijetí cookies a tak se můžete
rozhodnout, zda použití cookies potvrdíte nebo nikoliv.
Cookies, které jsou ve Vašem počítači uložené, můžete také průběžně mazat.
Podrobné informace o možnosti vymazat cookies, zakázat je či je průběžně blokovat
naleznete v nápovědě Vašeho internetového prohlížeče. Vysvětlení naleznete pod těmito
odkazy: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera a Safari.
Pokud se chcete o užívání cookies dozvědět více, např. jaké druhy máte nastaveny, co
cookies znamenají a jak je možné je více spravovat, může navštívit např. tyto stránky

