Směrnice 4lifedirect.cz o Cookies

Následující směrnice o cookies je součástí našeho Prohlášení o zachování soukromí. Více
informací o naší společnosti a postupech zajišťujících utajení můžete nalézt v našem Prohlášení
o zachování soukromí.
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1. Přehled cookies
Cookies jsou krátké textové soubory uložené ve vašem internetovém vyhledávači z webové
stránky, kterou jste navštívili. Cookies jsou široce využívány pro zajištění efektivního provozu
webové stránky nebo pro poskytnutí služeb a funkcí na bázi webu.
Cookies mohou být buď „trvalé” nebo „jednorázové”. Trvalé cookies jsou ukládány
vyhledávačem na určité časové období, pokud je uživatel neodstraní dříve. Jednorázové cookies
ale nejsou vyhledávačem ukládány, ale jsou vymazány, když zavřete příslušné okno
vyhledávače.
Cookies mohou mít vícenásobné funkce, jako je sběr informací a ukládání jednotlivých
nastavení návštěvníkům webových stránek. My využíváme cookies mimo jiné v postupech
našich kalkulací a sjednávání smluv a umožňují jednodušší užívání webových stránek.
Využíváním webových stránek 4lifedirect.cz souhlasíte s používáním cookies v souladu se
směrnicí. Pokud s použitím cookies nesouhlasíte, tak si nastavte příslušným způsobem svůj
prohlížeč, nebo nepoužívejte webové stránky 4lifedirect.cz.
Konfigurace prohlížeče povolující/odmítající cookies

2.

Všechny prohlížeče umožňují návštěvníkům webových stránek se rozhodnout, zda přijímat
nebo blokovat cookies. Většina prohlížečů ve výchozím nastavení akceptuje cookies. Tato
výchozí nastavení lze upravovat tak, aby cookies byly blokovány, nebo aby návštěvníkovi byla
zasílána varování, že webová stránka obsahuje cookies. Je nutné vědět, že akceptace cookies je
podmínkou pro použití služeb určitých webových stránek, a to včetně 4lifedirect.cz. Z toho
důvodu, pokud zablokujete cookies, tak se můžete setkat s nečekaným chováním webových
stránek, nebo nebudete moci využít služby nabízené těmito stránkami.
Více informací k nastavení soukromí u nejpopulárnějších vyhledávačů najdete
pomocí odkazů uvedených níže:

3.
•
•
•
•
•
•
•

Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en)
Firefox (https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies-informace-ktere-si-weby-ukladajido-vaseho)
Microsoft
Internet
Explorer
11
(https://support.microsoft.com/enus/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11)
Microsoft
Internet
Explorer
10
(https://support.microsoft.com/enus/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10)
Microsoft
Internet
Explorer
9
(https://support.microsoft.com/enus/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-9)
Microsoft
Internet
Explorer
8
(https://support.microsoft.com/enus/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-8)
Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US)

Používáme cookies třetích stran?

4.

Některé z cookies používaných 4lifedirect.cz jsou naše vlastní, některé další jsou třetích stran.
Cookies třetích stran pocházejí od následujících partnerů:
•

www.google.cz

4lifedirect.cz využívá Google Analytics, tedy službu pro analyzování webových služeb
zajišťovanou Google, Inc. (“Google”). Google Analytics používá cookies, tj. textové soubory
uložené ve vašem počítači, které jsou sestaveny tak, že napomáhají vytvářet analýzu využívání
webových stránek. Google přenáší informace vygenerované cookies o používání webových
stránek (včetně vaší IP adresy) na své servery v US a tam je ukládá. Tyto informace využívá
Google k vyhodnocení, jak využíváte webové stránky a pro vypracování zprávy pro operátory
webových stránek o aktivitách na těchto stránkách a pro zajištění ostatních služeb souvisejících
s provozováním webových stánek a využíváním internetu. Tyto informace může Google
zveřejnit třetí straně, pokud je to vyžadováno ze zákonných důvodů, nebo pro konkrétní třetí
stranu zpracovává informace podle kontraktu. Google nikdy nespojuje vaši IP adresu
s jakýmikoliv dalšími daty, která má uložena. Nastavením svého vyhledávače můžete
odmítnout používání cookies. Avšak je třeba upozornit, že v takovém případě nebudete moci
využívat všechny funkce těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek
souhlasíte s tím, že vaše data budou zpracována způsobem a k účelům uvedeným výše.
5.

Re-marketing

Používání webových stránek 4lifedirect.cz nám potvrzujete a dáváte souhlas k zaslání jedné
nebo více cookies do vašeho počítače během vaší návštěvy na našich webových stránkách, čímž
váš vyhledávač získá jedinečný identifikátor. Tyto cookies mají svůj původ od Googlu a jsou
využívány se systémem Google. Uvedené cookies jsou zaslány do vašeho počítače jen při
návštěvě určitých webových stránek a jsou tak používány pouze k registraci návštěvy a jejího
data u těchto konkrétních stránek.
Jak jsou cookies využívány?
Google používá cookies pro uložení poslední návštěvy uživatele na stránkách 4lifedirect.cz, a
na základě toho zobrazí Google reklamu na internetových webových stránkách příslušné třetí
strany, která je poskytovatelem služeb, včetně samotného Googlu. Cookies Googlu můžete
vyřadit z činnosti na webových stránkách, které nabízejí možnost vypnout reklamy Googlu
(http://www.google.com/privacy_ads.html).

Jaké druhy cookies existují a které využíváme na našich webových stránkách?

6.

Na webových stránkách 4lifedirect.cz používáme dva druhy cookies:
•
•

návštěvní cookies
trvalé cookies

Návštěvní cookies jsou jen dočasné: jsou uloženy ve vašem zařízení jen do doby, než opustíte
webové stránky 4lifedirect.cz. Trvalé cookies jsou uloženy ve vašem zařízení po mnohem delší
období, nebo než je manuálně odstraníte (cyklus životnosti cookies, tj. jak dlouho jsou uloženy
ve vašem zařízení, závisí na nastavení vašeho vyhledávače).
Některé webové stránky, které navštěvujete, také sbírají informace za použití bodových záložek
(také nazývané čistý gif), o které se pak můžeme dělit se třetími stranami pro přímou podporu
našich promočních činností a rozvoje webových stránek. Například informace o použití webové
stránky naším návštěvníkem může být sdílena se třetí stranou, jmenovitě reklamní agenturou,
k účinnějšímu využití internetového reklamního banneru na našich webových stránkách. Stále
však tato informace nemůže být využita k vaší osobní identifikaci i když může mít propojení
k osobním datům.

7.

Cookies používané na webových stránkách 4lifedirect.cz:
Typ cookies

Funkčnost

Tyto cookies neidentifikují
jednotlivé uživatele.

Nezbytné

Tyto cookies jsou základní pro
provoz stránek 4lifedirect.cz a
umožňují vám navigaci na našich
webových stránkách a využívání
různých voleb, které jsou k dispozici.
Například webová stránka si může
zapamatovat předchozí krok (např.
text, který jste vložili) když se vrátíte
zpět na předchozí strany během jedné
návštěvy.

Tyto cookies neidentifikují
jednotlivé uživatele.

Provozní

Tyto cookies nám pomáhají
porozumět tomu, jak se návštěvník
připojil k naší webové stránce
poskytnutím informací o
navštívených webových stránkách,
času stráveném na každé webové
stránce a jakýkoliv problém, který
mohou zaznamenat, např. chybné
zprávy. To nám pomáhá vylepšovat
provoz našich webových stránek.
Tyto cookies umožňují, aby si naše
webové stránky zapamatovaly vaše
volby a preference (např. uživatelské
jméno, jazyk, geografickou oblast) a

Informace sbírané těmto cookies
mohou obsahovat specifická
identifikační data sdílená
uživatelem, např. uživatelské
jméno. Je ale samozřejmé, že vás

Funkční

Sběr/ověření osobních údajů:

Odkaz pro dodatečné informace:

https://www.zendesk.com/company/cookies/
Pokud nebudete akceptovat tyto
cookies, může to mít vliv na
webové stránky, jejich provoz
nebo alespoň funkčnost
některých částí.

Jsou sbírána jen kumulativní a
anonymní data.

Typ cookies

Funkčnost
mohly tak poskytnout mnohem
osobnější zkušenost online.

Sběr/ověření osobních údajů:
vždy informujeme o informacích,
které sbíráme, co s nimi uděláme
a s kým je sdílíme.
Pokud neakceptujete tyto
cookies, může to mít vliv na
výkon a funkčnost webových
stran a může to omezit váš
přístup k obsahu webových
stránek.

Tyto cookies jsou používány pro
převedení obsahu mnohem
relevantnějším způsobem pro
uživatele v souladu s jeho zájmy.
Tyto cookies mohou být použity
k doručení cílené reklamy uživateli a
omezit počet shlédnutí reklamy. Také
umožňují zjišťovat efektivitu našich
Cílené / Propagační propagačních kampaní měřením na
webových stránkách 4lifedirect a
stránkách mimo 4lifedirect.cz.
Tyto cookies jsou používány
k připomenutí webových stránek,
které jste navštívili a mohou být
sdíleny s třetími stranami, včetně
inzerentů a našich agentur.

Většina těchto cookies sleduje
zákazníky na základě jejich IP
adresy, a proto mohou sbírat
osobní identifikační informace.
Sekce dodatečné informace uvádí
více informací k těmto cookies
včetně typů informací, které
sbírají a jak jsou tyto informace
používány.

Odkaz pro dodatečné informace:

8.

Jak je možné cookies spravovat a odstranit?

Ve výchozím nastavení je většina internetových vyhledávačů nakonfigurována pro akceptaci
cookies. Toto nastavení však můžete změnit a blokovat cookies nebo získávat varovné zprávy
kdykoliv jsou cookies umístěny do vašeho zařízení. Pro správu cookies existují různé možnosti.
K tomu doporučujeme si najít informace k vašemu vyhledávači nebo stránky s nápovědou
k nastavení vyhledávače a jak toto nastavení změnit.
Pokud vyřadíte z používání cookies, které používáme my, bude to mít vliv na vaši uživatelskou
spokojenost během návštěvy webových stránek 4lifedirect.cz. Například nebudete moci
navštívit některé části našich webových stránek nebo nezískáte na míru vypracované informace
během návštěvy webových stránek 4lifedirect.cz.
Pokud používáte různá zařízení k návštěvě a přístupu k webovým stránkám 4lifedirect.cz (např.
počítač, smartphone, tablet), dbejte o to, aby nastavení vyhledávače na každém zařízení bylo
nakonfigurováno podle vašich konkrétních potřeb práce s cookies.
Pro dodatečné informace klikněte zde.

9.

Dodatečné informace

Návštěvní/dočasné: Tyto cookies jsou z vašeho zařízení vymazány, jakmile opustíte webové stránky.
Trvalé: Tyto cookies nejsou z vašeho zařízení odstraněny, když opustíte webové stránky. Jsou uloženy ve vašem zařízení po určité prodloužené
časové období.

PROVOZNÍ
Trvalé, dočasné a třetí
strana

Analytical cookies & beacons

AT internet:
http://www.atinternet.com/en/data_protection_
policy/
Analytické/sledovací

Poskytují anonymní/kumulativní informace kdy,
kde a co jste dělal na webové stránce.

Bitly: http://bitly.com/pages/privacy
ClickTale: http://www.clicktale.com/privacypolicy
Cloudflare:
http://www.cloudflare.com/security-policy

Gemius:
http://www.gemius.pl/pl/privacy_policy
Google Analytics:
https://developers.google.com/analytics/devgu
ides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Metrix Lab / Opinion Bar:
http://www.metrixlab.com/privacy-statement/
Microsoft:
http://www.microsoft.com/privacystatement/e
n-us/core/default.aspx
New Relic:
https://docs.newrelic.com/docs/new-relicbrowser/new-relic-cookies
Omniture / Site Catalyst:
http://www.adobe.com/content/dotcom/en/priv
acy/cookies.html
pixel.quantserve.com (third party cookies):
https://www.quantcast.com/how-we-doit/consumer-choice/privacy-policy/
Qubit:
http://www.qubitproducts.com/about/privacypolicy

Unica:
http://www.ibm.com/privacy/details/us/en/
Web Trends: http://webtrends.com/termspolicies/privacy/cookie-policy
Wordpress Stats:
http://automattic.com/privacy/
YouTube Tracking:
http://www.google.co.uk/intl/en/policies/priva
cy/
FUNKČNÍ
Název cookies
Sociální média/sdílení

Rozsah použití
Umožní vám sdílet své
poznámky/hodnocení/stránky/záložky a
pomohou vám se snadnějším přístupem na
sociální sítě a k sociálním nástrojům online.

Rozsah oprávnění
Třetí strana

Podrobné údaje cookies
Add This:
http://www.google.co.uk/intl/en/policies/priva
cy/
Delicious.com: https://delicious.com/privacy
Facebook Connect and Facebook plugins:
https://www.facebook.com/about/privacy/your
-info-on-other
Linkedin:
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Oracle:
http://www.oracle.com/us/legal/privacy/overvi
ew/index.html
Pinterest:
https://about.pinterest.com/en/privacy-policy
Tumblr:
http://www.tumblr.com/policy/en/privacy
Twitter: https://twitter.com/privacy
YouTube:
http://www.google.co.uk/intl/en/policies/priva
cy/
Yummly: http://www.yummly.com/privacy/

CÍLENÉ/PROPAGAČNÍ

Název cookies
Sledování webových
stránek

Rozsah použití
Poskytují anonymní informace o návštěvníkovi
včetně toho, které webové stránky navštívil
předtím a/nebo potom, co se připojil k
webovým stránkám 4lifedirect.

Rozsah oprávnění

Podrobné údaje cookies

Trvalé, dočasné a třetí
strana
360tag.com: http://www.360tag.com/

Adconion: http://adconion.com/privacy-policy
Adform: http://site.adform.com/privacypolicy/
Admeta:
http://www.admeta.com/w3c/privacypolicy.ht
ml
Adnxs.com:
http://www.appnexus.com/platform-policy
Adscale:
https://www.ghostery.com/en/apps/adscale
Adtech:
http://www.adtech.com/en/service/cookies.htm
l
App Nexus:
http://www.appnexus.com/platform-policy
Criteo: http://www.criteo.com/en/privacypolicy
Distillery: http://dstillery.com/privacy/
Doubleclick.net:
http://www.google.com/intl/en/policies/privac

y/
Improve Digital:
http://www.improvedigital.com/en/platformprivacy-policy
Internet Billboard:
https://www.ghostery.com/en/apps/internet_bil
lboard
Mathtag.com:
http://www.mediamath.com/privacy/
Nielsen NetRatings Site Census:
http://www.nielsenonline.com/corp.jsp?section=leg_prs&nav=1
Pubmatic: http://www.pubmatic.com/privacypolicy.php
Quisma.com:
http://privacy.quisma.com/uk/privacy-policy/
Rubicon:
http://www.rubiconproject.com/privacy/
SmartAdserver:
http://smartadserver.com/privacy-policy

Specificclick.net:
http://corp.specificmedia.com/privacy
Turn: http://www.turn.com/privacy
Undertone.com: http://undertone.com/privacy
Weborama.fr: http://www.weborama.com/eprivacy/our-commitment/
YieldLab:
https://www.ghostery.com/en/apps/yieldlab
Zenovia:
http://www.zenoviaexchange.com/websiteprivacy-policy/
RŮZNÉ
Název cookies
Bohatá média

Rozsah použití
Podporuje různé aspekty funkcí webových
stránek 4lifedirect a partner, jako je přehrávání
videa a stahování loajálních aplikací webových
stránek.

Rozsah oprávnění
Trvalé, dočasné a třetí
strana

Podrobné údaje cookies
Vimeo: http://vimeo.com/cookie_policy
YouTube:
http://www.google.co.uk/intl/en/policies/priva
cy/

Výstražná doména

Jiné

Webové výstrahy podporují různé části
funkčnosti webových stránek 4lifedirect.
Webové výstrahy (také známé jako bodové
záložky nebo čisté GIF) sledují jednání
návštěvníka webových stránek a poskytují
informace třetím společnostem o aktivitě
uživatele na webových stránkách a uživatelovu
IP adresu.

Trvalé, dočasné a třetí
strana

Podporují různé funkce jednotlivých částí
webových stránek 4lifedirect.cz.

Trvalé, dočasné a třetí
strana

Na webových stránkách 4lifedirect.cz
používáme různé výstrahy a poskytujeme
informace o tom, jek některé nejpoužívanější
výstrahy pracují.
Flashtalking a TangoZebra – sbírají
anonymní údaje (informace o vyhledávači,
operační sytém, prohlížené stránky), které
mohou být využity k tomu, abychom poskytli
uživateli mnohem relevantnější obsah; data
mohou být také využita k měření popularity
kampaní / webových stránek. Tato
kumulativní data mohou být sdílena s třetí
stranou.

