Podmínky používání cookie
(Cookie Policy)
Tyto stránky používají cookie za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení.
Poskytovatelem a provozovatelem aplikace e-shopu na stránkách www.hodinky-4pm.cz je společnost
4PM s.r.o., se sídlem Příkopy 95, Náchod, PSČ 547 01, identifikační číslo: 27547779, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25386 (dále jen
„Provozovatel“ nebo „4PM“).
4PM může umístit do Vašeho zařízení soubory cookie, přičemž informace a údaje získané z těchto
souborů se řídí těmito Podmínkami a dále Prohlášením správce o ochraně a zpracování osobních
údajů (dále jen „Prohlášení“). Informace získané prostřednictvím cookie jsou využívány pro účely
optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto webových stránek, včetně podstránek a
odkazů. Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookie, pokud
to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.
4PM může používat i jiné nástroje na sledování a zjišťování informací o uživatelích s podobnou
funkcionalitou (např. sledovací URL).
Za jakým účelem 4PM používá cookie a podobné sledovací nástroje







zpřístupnění, provozování aplikací a jejich funkcionalit v požadované kvalitě a komfortu pro
uživatele
zpřístupnění, provozování aplikací a jejich funkcionalit na různých webových stránkách, zařízeních
a prohlížečích
monitorování a analýzy výkonu, provozu a efektivity aplikací a jejich zlepšení
vyhodnocení fungování reklamy a různých cest, jak se uživatelé dostávají na stránky
www.hodinky-4pm.cz
optimalizace nabídky pro zákazníky včetně oslovení v reklamních plochách na jiných webových
stránkách (trackovací a remarketingové/retargetingové cookie)
zabránění zneužití aplikací, prevence a odhalení podvodného nebo jinak nevhodného chování

Souhlas s používáním cookie
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookie. Můžete je vymazat nebo předem
odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak
učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte stránky, a
některé služby a funkce nemusí fungovat.

Co je cookie
Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje
webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Při
používání aplikace na webových stránkách tedy po určitou dobu uchovává ve vašem zařízení
informace o vašich aktivitách, preferencích či nastaveních. Příští návštěva stránek tak může být snazší
a produktivnější – soubor cookie umožní při příští návštěvě rozpoznat Váš prohlížeč nebo ukládat Vaše
nastavení či jiné informace.
Druhy cookie


Technické cookie
Zajišťují základní technickou funkčnost webů/portálů, tj. přihlašování, využívání služeb apod.



Relační cookie
Relační cookie jsou automaticky smazány v momentě, kdy opustíte stránky. Napomáhají v
průběhu návštěvy stránek jejich správnému zobrazení.



Permanentní cookie
Permanentní cookie se ukládají v zařízení a mohou obsahovat anonymní identifikátor vašeho
prohlížeče. Permanentní cookie vás samy o sobě neidentifikují jako jednotlivce, pouze identifikují
přístup ke stránkám a chování uživatelů přistupujících z určitého zařízení a jsou využívána
především pro účely statistik používání stránek. Permanentní cookie mohou být dále používány
zejména pro měření a reklamu. Měřící cookie umí poznat opakovanou návštěvu webových stránek
ze stejného prohlížeče na stejném zařízení a sledovat aktivity při prohlížení stránek.



Reklamní (marketingové) cookie
Reklamní cookie umožňují zobrazovat cílenou reklamu na stránkách na internetu, které jsou
zapojeny do tohoto reklamního systému. Cílená reklama je zobrazena na základě chování
anonymního uživatele či skupin uživatelů na webových stránkách, díky identifikaci jejich
prohlížeče, jak bylo popsáno výše. Pokud jste například minule hledali sportovní hodinky, při vaší

další návštěvě vám cílená reklama nejspíše nabídne či připomene právě tento nebo obdobný
produkt.
Reklamní systémy (např. Google, Facebook) mají většinou vlastní zásady ochrany osobních
údajů, naše servery tyto cookies nedokáží číst ani zapisovat. V některých případech ale jsou
výše uvedené systémy využívány k tomu, aby se Vám zobrazovala naše reklama v těchto
systémech.

Bližší informace o pravidlech systému Facebook získáte zde: zde
Bližší informace o pravidlech společnosti Google získáte zde: zde



Případné další druhy cookie pak mohou být ještě využity například ke správnému fungování
dotazníkových formulářů či pro testování částí webu a jeho funkčnosti.

Soubory cookie můžete mít pod svou kontrolou
Se soubory cookie můžete nakládat dle vlastního uvážení – můžete vymazat všechny soubory cookie
ze svého prohlížeče (zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek) nebo můžete
kontrolovat, jakým způsobem bude Váš prohlížeč cookie zpracovávat. Cookie můžete i zcela zakázat
nebo můžete zadat ve svém prohlížeči povinnost vždy od Vás žádat souhlas s použitím konkrétního
cookie. Informace o nastavení ukládání souborů cookie ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách
poskytovatele konkrétního prohlížeče:


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



Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=c)



Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies)

Pokud se rozhodnete cookie zakázat či výrazně omezit, berte na vědomí, že některé části aplikací na
www.hodinky-4pm.cz nemusí bez použití cookie pracovat správně resp. některé funkcionality nemusí
být dostupné vůbec.
Další informace o cookie a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org.

Služba Google Analytics
Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Detailní
informace o službě Google Analytics najdete zde: https://policies.google.com/technologies/partnersites
V případě jakýchkoliv otázek nás můžete kontaktovat na adrese info@4pm.cz.

