Cookies
Na stránkach www.hygotrend.cz, www.hygoservis.cz, www.hygotrend.sk, a www.hygotrend.com (ďalej "už len "webové
stránky") používame tzv. cookies. V týchto pravidlách si môžete prečítať, aké cookies používame, prečo ich používame a ako
môžete ich používanie zakázať.

1. ČO SÚ COOKIES?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú pri vašej návšteve vyššie uvedených webových stránok týmito stránkami zasielané a
ukladané vo vašom prehliadači. Vďaka nim si webové stránky zapamätajú, aké úkony ste vykonali. Keď stránky opakovane
navštívite, váš prehliadač odošle uložené cookies späť na danej stránky, a vďaka tomu môžeme rozpoznať vaše zariadenie a
následne webové stránky prispôsobiť podľa vašich preferencií. Cookies sa využívajú na prispôsobenie zobrazovaného obsahu
webových stránok pre lepší užívateľský zážitok, alebo v prípade udelenia súhlasu pre cielenie marketingových kampaní.

2. SÚHLAS S POUŽÍVANÍM COOKIES
Na webových stránkach sa pri Vašej návšteve stránok zobrazí oznamovacia lišta, informujúca o tom, že stránky používajú cookies.
Priamo v lište si potom môžete zaškrtnutím políčka zvoliť, na aké účely je možné do vášho zariadenia cookies ukladať. Kliknutím
na tlačidlo "prijímam" potom svoju voľbu potvrdíte a my budeme používať iba tie cookies, s ktorými ste udelili súhlas. Na uloženie
tzv. Nevyhnutných cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základnej funkčnosti stránok, alebo tzv. Preferenčných cookies,
ktorými sa prispôsobuje základné nastavenie webových stránok, však Váš súhlas nepotrebujeme. Tieto cookies sú do Vášho
zariadenia ukladané automaticky.
Súhlas s používaním cookies môžete kedykoľvek odvolať. Môžete tak urobiť zmenou vášho nastavenia cookies v päte webových
stránok, prípadne v nastavení svojho prehliadača, kde môžete už uložené cookies tiež vymazať.

3. DRUHY COOKIES
funkčné (nevyhnutne potrebné) cookies - bez týchto cookies webové stránky nemôžu správne fungovať. Tieto cookies zaisťujú
funkčnosť základných funkcií ako napr.: navigácia stránky, obsah košíka, prístup k zabezpečeným sekciám, chatovacie okno a
ďalšie.
Statické cookies - nám pomáhajú pochopiť, ako naši návštevníci s webovými stránkami komunikujú, tieto cookies zbierajú a
vyhodnocujú anonymné dáta.
marketingové cookies - sú používané pre sledovanie návštevníkov stránok, s
cieľom následného zobrazenia reklám v
reklamných systémoch (Zoznam a Google), ktorá je pre návštevníkov relevantná a zaujímavá.
Neklasifikované cookies - sú zaradené v procese klasifikácie, spolu s poskytovateľmi jednotlivých cookies.

4. TYPY COOKIES
Dočasné cookies - sú vo vašom zariadení ukladané len dočasne počas relácie prehliadača. Akonáhle prehliadač zavriete, sú tieto
cookies zmazané.
Trvalé cookies - sú vo vašom zariadení uložené aj po zatvorení prehliadača, a to po rôzne dlhú dobu. Tieto cookies nám pri vašej
opakovanej návšteve umožňujú rozpoznať vaše zariadenie. Dĺžka uchovania jednotlivých cookies je uvedená nižšie.
Cookies prvej strany - sú do vášho zariadenia ukladané našimi webovými stránkami.
Cookies tretich strán - sú do vášho zariadenia ukladané stránkami našich partnerov pre analýzy webových stránok a zobrazovania
pre vás relevantných reklám.

5. PREČO POUŽÍVAME COOKIES?
Cookies návštevníkom zefektívňujú a spríjemňujú používanie webových stránok. Súčasne vďaka nim môžeme sledovať a
vyhodnocovať spôsob, akým webové stránky používate, a tým zlepšovať kvalitu, rýchlosť a obsah stránok, a tiež lepšie zacieliť
naše reklamné kampane, aby sme Vám ponúkli skutočne len to, čo Vás aktuálne zaujíma.
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Na uvedené účely využívame ako vlastné cookies, tak cookies tretich strán. Prostredníctvom webových stránok potom do vášho
zariadenia môžu byť ukladané cookies nami využívaných prevádzkovateľov marketingových nástrojov. V danom prípade potom s
týmito prevádzkovateľmi zdieľame získané anonymné informácie. Používaním marketingových nástrojov potom môžeme naše
služby ďalej vylepšovať, zohľadňovať Vaše preferencie a cieliť reklamné kampane tak, aby oslovili návštevníkov, ktoré naše služby
naozaj zaujmú.
Cookies tretích strán a spôsob použitia ich prostredníctvom získaných údajov, sa riadi zásadami ochrany osobných údajov
príslušných tretích strán. Tretie strany potom môžu vďaka cookies získané informácie, kombinovať s ďalšími im dostupnými
informáciami, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používate ich služby.
Zákon uvádza, že na vašom zariadení môžeme ukladať cookies nevyhnutne nutné (Funkčné cookies) pre prevádzku webových
stránok. Pre ostatné typy cookies potrebujeme váš súhlas.
Na našich webových stránkach používame nasledujúce cookies:

Funkční (nezbytně nutné) a preferenční cookies
Meno cookie
PHPSESSID
_sfduid
Sid

Provider
webové stránky
zopim.com
imedia.cz

Funkcia
funkčnosť webu/e-shopu
funkcie chat okna
návštěvnosť webu

Doba uchovania
do ukončenia session
1 rok
29 dní

webové stránky
webové stránky
webové stránky
zopim.com

Google návštěvnosť a používánie
Google – throttle request rate
Google – data of uses of website
neklasifikováné

2 roky
do ukončenia session
do ukončenia session
6 dní

webové stránky
google.com
google-analytitics.com
imedia.cz
webové stránky

page requests
Googe AdWords re-engage vistors
Visitors across devices and channels
Unclassified
Zopim Live Chat ID

1 rok
do ukončení session
do ukončení session
do ukončení session
do ukončení session

webové stránky

Unclassified

1 rok

Štatistické cookies
_ga
_gat
_gid
AWSALB

Marketingové cookies
_zlcmid
ads/ga-audiences
collect
retargeting
zte#

Neklasifikované cookies
elvCC

5. Zamedzenie ukladaniu COOKIES
Preferencie týkajúce sa ukladania cookies môžete kedykoľvek zmeniť. Zmenu možno vykonať nastavením cookies v zápätí
webových stránok. Rovnako tak môžete zmenu vykonať vo vašom webovom prehliadači tak, aby ukladanie cookies bolo povolené
len pre vybrané webové stránky. Cookies, ktoré sú už vo vašom zariadení uložené, môžete kedykoľvek cez používané prehliadače
zmazať. Dajte si však POZOR. Ak ukladanie cookies, vrátane tých nutných pre prevádzku stránok, úplne zakážete, nebudú danej
webovej stránky pracovať správne a s najväčšou pravdepodobnosťou bude výrazne obmedzená ich funkčnosť!
Informácie o správe súborov cookies u najpoužívanejšie ch webových Review e č ov nájdete na nižšie uvedených odkazoch:
Chrome
Safari
Firefox
Internet Explorer
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