Co jsou cookies

Cookie si můžete představit jako malé množství dat. Tahle data pošle stránka, kterou si
prohlížíte, do vašeho prohlížeče, a ten si je uloží. Při každé další návštěvě stránky je potom
posílá zpátky a přijímá nová. Konkrétní stránka si vás tak může zapamatovat, poznat, že už
jste ji v minulosti navštívili, a také ví, jaké části webu vás minule zajímaly.

Cookies používané na webových stránkách RIXO.cz

Na našich webových stránkách používáme tři druhy cookies:
●
●

●

Základní – tyhle cookies potřebujeme pro základní funkčnost našich stránek.
Analytické – díky nim zjišťujeme, jak se na našich stránkách pohybujete a co vás
zajímá. To nám umožňuje stránky ladit tak, aby cesta k informacím, které hledáte, byla
co nejkratší a nejpohodlnější.
Remarketingové – díky nim můžeme naše reklamy personalizovat a cílit. To abychom
vám servírovali pouze relevantní reklamu.

Seznam používaných nástrojů
Reklamní systém

Popis

Google Ads
Cookie soubory reklamního
systému společnosti Google,
používáme je pro zobrazování
reklam
ve vyhledávací i
obsahové síti.

Sklik

Odkaz na detail

https://policies.google.com/t
echnologies/ads

http://www.imedia.cz/
Tak jako Google s cookies
pracuje i reklamní systém
společnosti Seznam.
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Facebook
Díky
cookies
Facebook
umožňuje měřit, optimalizovat a
vytvářet publikum k reklamním
kampaním.

HotJar
Vytváří anonymní nahrávky a
mapy z webových návštěv,
které slouží k analýze chování
uživatelů.

https://www.facebook.com/p
olicies/cookies/

https://help.hotjar.com/hc/en
-us/articles/115011789248Hotjar-Cookies

Jak můžete používání cookies upravit?

Webové prohlížeče obvykle cookies ukládají automaticky, lze je ale také omezit nebo úplně
zablokovat. V takovém případě bohužel nebudeme schopni zabezpečit, že všechny části webu
budou fungovat tak, jak potřebujete. Možnosti omezení i blokace cookies najdete v nastavení
svého prohlížeče.

Jak nastavit cookies ve vašem prohlížeči?
●
●
●
●
●

Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Safari
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