Prohlášení o souborech cookie
Tato webová stránka https://www.primagas.cz/ (dále označována jako „Webová stránka“¨) využívá soubory cookie. Soubor
cookie je malý textový soubor, který pošleme na Váš internetový vyhledávač tak, abychom byli schopni rozpoznat váš
vyhledávač, když se k nám vrátíte. Soubory cookie mohou shromažďovat údaje o používání Webové stránky, jako například
jaké stránky jsou navštěvovány a jaká je délka uživatelské relace. Když Webovou stránku používáte, soubor cookie odešle údaje
společnosti PRIMAGAS s.r.o. (dále označována jako „Naše společnost“ nebo my).
Naše společnost neuchovává soubor cookie déle, než je nezbytné
Používáme soubory cookie relace a trvalé soubory cookie:


Soubor cookie relace může sledovat používání webových stránek, které navštívíte, a jaké volby používáte. Když
zavřete internetový vyhledávač, relace je ukončena a soubor cookie je vymazán.



Stálý soubor cookie umožňuje Webové stránce, aby vás rozpoznala při vaší příští návštěvě.

Naše společnost ukládá soubory cookie, které jsou zásadní při poskytování funkcí Webové stránky. Pokud si nepřejete přijímat
žádné soubory cookie, můžete nastavit svůj vyhledávač, aby tyto soubory kompletně odmítal. Vezměte však na vědomí,
že v takovém případě nemůžete využívat všechny funkce Webové stránky.
Soubory cookie, které nejsou striktně nezbytné
Pouze na základě vámi uděleného předchozího souhlasu umisťuje Naše společnost soubory cookie, které nejsou striktně
nezbytné pro poskytování funkcí Webové stránky. Prostřednictvím těchto souborů cookie, které nejsou striktně nezbytné,
shromažďujeme informace o vašem používání Webové stránky a pamatujeme si vaše preference. Příklady shromažďovaných
informací jsou stránky, které jste navštívili, a délka uživatelské relace. Prostřednictvím těchto souborů cookie se snažíme
zlepšovat vaše uživatelské zkušenosti s naší Webovou stránkou. Nebudete-li souhlasit s umístěním souborů cookie, budou tyto
soubory blokovány.
Níže naleznete soubory cookie používané Naší společností, které nejsou striktně nezbytné.
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Marketing – slouží k uchování informace o zařízení
návštěvníka pro systém Seznam.cz (inmedia.cz)
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Analytika – uchovává informaci o uživateli (ID) a
sleduje jeho pohyb po stránkách. Data jsou následně
zpracována v anonymních reportech a přehledech.
Marketing – slouží k identifikaci uživatele a uchovává
informace o navštívených produktech. Při návštěvě
jiných stránek na základě této informace zobrazuje
cílenou reklamu.
Marketing – slouží k identifikaci uživatele a uchovává
informace o navštívených produktech. Při návštěvě
facebooku zde zobrazuje cílenou reklamu.

Dva roky od
vytvoření/aktualizace

Dva roky od
vytvoření/aktualizace

Naše společnost bude používat soubory cookie Google Analytics. Google Analytics je webová analytická služba, kterou nabízí
společnost Google Inc. (Google). Služba Google Analytics využívá soubory cookie výhradně k analýze používání Webové stránky
jejími uživateli. Společnost Google používá agregované statistické údaje, aby získala přehled o způsobech používání Webové
stránky. Naše společnost uzavřela smlouvu o zpracování údajů se společností Google, aby zajistila řádnou ochranu Vašich
osobních údajů. Naše společnost nepoužívá žádné jiné služby společnosti Google související se službou Google Analytics. V
rozsahu povoleném funkcemi služby Google Analytics se Naše společnost rozhodla nesdílet vaše informace se společností
Google. Společnost Google odstraní poslední tři číslice vaší IP adresy. Společnost Google může předložit výše uvedené údaje
třetím stranám, bude-li to tak muset učinit na základě zákona, nebo v rozsahu, v němž třetí strany zpracovávají tyto údaje pro
společnost Google.
Více informací o službě Google Analytics naleznete zde.
V případě, že si přejete odstranit soubory cookie ze svého počítače, postupujte podle návodu vašeho prohlížeče.

