Informace o využití cookies
Pro zlepšení uživatelského komfortu návštěvníků a uživatelů našich internetových stránek a pro
zajištění dalších úkolů požíváme technologii cookies.
1. Co jsou soubory cookies?
Cookie je malý textový soubor, který Váš internetový prohlížeč čte nebo ukládá na pevném
disku Vašeho koncového zařízení (např. počítače, tabletu nebo chytrého telefonu) při vstupu na
webovou stránku, která tuto technologii využívá. Téměř každá webová stránka využívá
technologii cookie pro zajištění fungování stránek a optimalizaci vzhledu a funkčnosti. Cookies
mimo jiné umožňují provozovateli internetových stránek odlišení Vaší osoby od ostatních
návštěvníků a uživatelů jeho webových stránek. Cookies rovněž přispívají k tomu, že Vaše
interakce s webovými stránkami jsou bezpečnější a rychlejší, protože cookies si umí
zapamatovat Vaše preference (např. přihlašovací údaje a jazyk) tak, že odešlou obsažené
informace zpět původní webové stránce (cookies vlastní strany) nebo jiné webové stránce,
ke které patří (cookies třetí strany), když se znovu přihlásíte na příslušnou webovou stránku
ze stejného koncového zařízení.
2. Jaké jsou typy cookies a které z nich jsou používané na stránkách
https://hortenzie.cz/?
Cookies se typicky dělí do následujících kategorií:
Kategorie cookies dle doby uložení:
•

dočasné cookies (tzv. „session cookies“), které zůstávají ve Vašem zařízení pouze
do doby, než zavřete okno internetového prohlížeče,

•

dlouhodobé cookies (tzv. „persistent cookies“), které zůstávají ve Vašem zařízení po
delší dobu, a to do doby jejich expirace nebo dokud je sami ručně neodstraníte. Doba
uložení cookies ve Vašem zařízení (resp. internetovém prohlížeči), závisí na nastavení
samotného souboru cookies a na nastavení Vašeho internetového prohlížeče.
Kategorie cookies dle toho, kdo je může využívat:

•

cookies první strany – jedná se o soubory, které jsou umístěny na Vámi právě
prohlížené webové stránce, přičemž tyto soubory může přečíst pouze tato webová
stránka.

•

cookies třetí strany – jedná se o soubory, které jsou vytvořeny a využívány jiným
subjektem, než je provozovatel webové stránky, kterou právě navštěvujete. Obecně
řečeno, tyto cookies se objevují zejména v případě, že webová stránka využívá služeb
třetí strany k analýze svých uživatelů nebo k zacílené reklamě. Tato třetí strana pak pro
svou službu vytvoří a nastaví vlastní soubor cookies. Webová stránka může rovněž
obsahovat vložený obsah, např. službu technické podpory, která umožňuje uživateli
webové stránky snazší kontaktování provozovatele webové stránky.
Kategorie cookies dle jejich funkcí a účelů:
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a) Nezbytně nutné cookies (také nazývané jako „esenciální“ či „klíčové“) - umožní Vám
pohyb (navigaci) po webové stránce a využívání jejích základních funkcí. Obvykle jsou
nastaveny pouze v reakci na Vaši činnost, která je žádostí o službu, jedná se například
o zapamatování předchozích činností (např. zadání textu) při přechodu na předchozí
stránku v rámci jedné relace. Tyto cookies jsou v koncovém zařízení uloženy zpravidla
přechodně a po zavření internetového prohlížeče jsou z koncového zařízení vymazány.
Jedná se o cookies, které jsou nezbytné pro použití webové stránky a nemohou být
vypnuty, neboť bez nich by např. nebylo možné vložit objednávané zboží do košíku a
pokračovat v nákupu či do dalšího kroku učinění objednávky. K dočasnému ukládání
těchto nezbytně nutných cookies do koncového zařízení není nutný Váš souhlas.
Webová stránka https://hortenzie.cz/ používá cookies této kategorie.
b) Funkční cookies – používají se za účelem rozpoznání Vaší opětovné návštěvy webové
stránky a umožňují nám nabídnout Vám vylepšené a personalizované funkce jako
například uvítání jménem a zapamatování Vašich preferencí (např. výběr jazykové
verze). Rovněž se jedná o cookies, které si pamatují, zda jste udělili či neudělili souhlas
s užíváním jiných než nezbytně nutných cookies. Tyto cookies si tedy pamatují Vaše
volby a na základě toho zlepšují Váš uživatelský komfort při užití webových stránek.
Tyto cookies sbírají anonymizované informace a nemohou sledovat Váš pohyb na
jiných webových stránkách.
Webová stránka https://hortenzie.cz/ používá cookies této kategorie.
c) Analytické a výkonnostní cookies – umožňují provozovateli webové stránky
rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a získat informace o tom, jak je webová stránka
používána (např. jaké stránky uživatel otevírá nejčastěji a jestli uživatel dostává z
některých stránek hlášení o chybě). To pomáhá provozovateli webové stránky vylepšit
fungování webové stránky, například tak, že zajišťuje, aby uživatelé snadno našli to, co
hledají. Tyto cookies neshromažďují osobní údaje o uživateli, všechny informace jsou
agregované a tedy anonymní. Tyto cookies se tak využívají za účelem zlepšení
fungování webových stránek.
Webová stránka https://hortenzie.cz/ používá cookies této kategorie.
d) Reklamní a cílené cookies – zaznamenávají Vaše návštěvy na webové stránce, stránky,
které jste navštívili a odkazy, které jste sledovali. Tyto informace jsou požívány k tomu,
aby Vám byly dodány reklamy, které jsou pro Vás a Vaše zájmy relevantní. Tyto
informace jsou rovněž používány za účelem omezení počtu opakování reklam, které
vidíte, a měření efektivity reklamních kampaní. Za tímto účelem můžou být tyto
informace sdělovány i třetím osobám (jako jsou zadavatelé reklamy). Pro užívání těchto
cookies je nutný Váš souhlas. Vaše preference ve vztahu k reklamním a cíleným cookies
si můžete kdykoli nastavit v internetovém prohlížeči, jak je popsáno níže.
Webová stránka https://hortenzie.cz/ nepoužívá cookies této kategorie.
Webová stránka https://hortenzie.cz/ používá tyto služby třetích stran:

Níže jsou uvedeny typy souborů cookies, které jsou či mohou být na webové stránce
https://hortenzie.cz/ používány:
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Název

Zdroj

Funkce

Platnost

Google Analytics - _ga

https://hortenzie.cz/

Analytické,
trackingové

2 roky

Google Analytics _gat_gtag_UA_135451408_1

https://hortenzie.cz/

Analytické,
trackingové

1 minuta

Google Analytics _gat_gtag_UA_135451408_1

https://hortenzie.cz/

Analytické,
trackingové

1 den

WordPress - wp-settings-1

https://hortenzie.cz/

Nastavení
redakčního
systému
WordPress

1 rok

WordPress - wp-settingstime-1

https://hortenzie.cz/

Nastavení času
uživatele

1 rok

3. K čemu používáme soubory cookies?
Soubory cookies využíváme pro lepší poskytování služeb, zejména pouze k usnadnění
využívání našich webových stránek prostřednictvím vašeho PC (nebo jiného zařízení
s přístupem na internet, jako je např. smartphone nebo tablet) během návštěvy stránky
https://hortenzie.cz/. Soubory cookies slouží především k tomu, abychom umožnili urychlení
Vaší příští návštěvy a zpříjemnili používání našich webových stránek. Pokud soubory cookies,
které používáme, zakážete, může to mít vliv na funkčnost webových stránek, přičemž některé
funkce mohou být nedostupné.
4. Co dělat, když si nepřejete, aby se cookies ukládaly?
Váš souhlas s užíváním cookies můžete kdykoliv odvolat. Pro tyto účely si prosím přečtěte níže
uvedené informace:
Změna nastavení Vašeho internetového prohlížeče
Pokud si přejete vymazat cookies uložené na Vašem zařízení a nastavit Váš internetový
prohlížeč tak, aby nepřijímal cookies, můžete tak učinit v nastavení Vašeho internetového
prohlížeče. Soubory cookies lze pomocí nastavení Vašeho webového prohlížeče, popř. jiného
počítačového programu, zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých souborů cookies.
(Tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp.
zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies). Váš internetový prohlížeč rovněž
umožňuje vymazání již uložených cookies na Vašem zařízení.
Pro změnu nastavení Vašeho internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu
se podívejte do nápovědy ke svému prohlížeči nebo jinému počítačového programu
a postupujte podle v ní uvedených pokynů. Ve většině případů lze nalézt nastavení cookies
v záložce «Možnosti», «Nástroje» nebo «Nastavení» internetového prohlížeče, který používáte
k návštěvě webové stránky. Dovolujeme si Vás však upozornit, že výše specifikovaný postup
se může lišit, neboť internetové prohlížeče mohou používat různé prostředky k deaktivování
cookies. Rovněž máte možnost využít funkce „anonymního prohlížení“, pokud Váš internetový
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prohlížeč takovou funkci nabízí, neboť anonymní prohlížení (režim) zamezuje ukládání
souborů cookies do koncového zařízení.
Dále si Vás dovolujeme upozornit, že pokud nastavením internetového prohlížeče či jiného
počítačového programu odmítnete užívání a ukládání cookies v zařízení, budete moci užívat
naši webovou stránku i nadále, nicméně některé možnosti a funkce nemusí fungovat správně.
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