Oznámení o souborech cookie společnosti D.F.Barber
Další informace o souborech cookie
Cílem společnosti D.F.Barber je, aby vám vaše zkušenost online a interakce přinesla co
nejvíce informací a byla co nejrelevantnější. K dosažení tohoto cíle používáme soubory
cookie a podobné postupy. Pokládáme za důležité, abyste věděli, jaké soubory cookie
naše stránky využívají a k jakým účelům. Pomůže to chránit vaše soukromí a současně se
zajistí, že budou naše webové stránky maximálně přátelské k uživatelům.

Co jsou soubory cookie?
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se při návštěvě určitých webových
stránek ukládají do vašeho připojitelného zařízení (počítač nebo mobilní zařízení). Ve
společnosti D.F.Barber můžeme využívat podobné postupy, například pixely, soubory web
beacon, otisk zařízení apod. Z důvodů zachování konzistence se budou všechny tyto
postupy souhrnně označovat „soubory cookie“.

Proč se soubory cookie používají?
Soubory cookie se mohou používat k mnoha různým účelům. Zaprvé můžeme od souborů
cookie vyžadovat správné fungování webových stránek. Bez souborů cookie by například
bylo složité, aby si webová stránka zapamatovala, že jste se přihlásili, nebo jaké výrobky
jste si dali do košíku. Těmto souborům říkáme povinné soubory cookie.
Dále mohou soubory cookie sloužit k analýze používání webové stránky, k počítání
návštěvníků a zjišťování, jak lze webovou stránku vylepšit. Statistiky používání webových
stránek a další zprávy nespojujeme s konkrétními lidmi. Těmto souborům říkáme analytické
soubory cookie.
Zatřetí, soubory cookie sociálních sítí umožňují začlenění sociálních sítí do webových
stránek, takže můžete stránku nebo výrobek okamžitě označit na své oblíbené sociální síti
To se mi líbí nebo ho sdílet.
Čtvrtou důležitou kategorií využití souborů cookie je umožnění online propagace, kterou
lze přizpůsobit tak, aby zobrazovala reklamy, které jsou pro vás relevantnější a zajímavější
jak v rámci webových stránek společnosti D.F.Barber, tak mimo ně. Toto umožňují (cílené)
reklamní soubory cookie.

Jak můžu provést volby ohledně souborů cookie a svým soukromím na webových
stránkách společnosti D.F.Barber?
Webové stránky společnosti D.F.Barber nabízí možnost nastavení předvoleb týkajících se
souborů cookie. Kliknutím na „Soubory cookie“ můžete zvolit, které typy souborů cookie
by podle vás měla naše webová stránka používat. Své předvolby můžete kdykoli změnit.
V části Nastavení souborů cookie naleznete také seznam všech souborů cookie v
jednotlivých kategoriích (povinné, analytické, sociální sítě, cílená reklama).

Upozorňujeme, že používání souborů cookie na naší webové stránce nemusí znamenat
vymazání jakýchkoli dříve nastavených souborů cookie. To můžete podle níže uvedeného
postupu provést v nastavení webového prohlížeče po změně nastavení souborů cookie
na naší webové stránce.
Pokud navštěvujete webovou stránku společnosti D.F.Barber zacílenou na návštěvníky
mimo EU, můžete k volbám týkajícím se souborů cookie a soukromí použít nastavení svého
webového prohlížeče.

Jak spravovat nebo zakázat soubory cookie ve webovém prohlížeči?
Upozorňujeme, že společnost D.F.Barber v současné době nevyužívá žádné technické
řešení, které by nám umožňovalo reagovat na signály „Nesledovat“ ve vašem prohlížeči.
Kromě použití části Nastavení souborů cookie na naší webové stránce můžete ke správě
nastavení souborů cookie kdykoli použít nastavení svého webového prohlížeče.
Upozorňujeme, že obsluha nastavení vašeho prohlížeče nemusí být tak snadná, jako
Nastavení souborů cookie na naší webové stránce. Pokud v nastaveních prohlížeče
jednoduše zakážete všechny soubory cookie nebo všechny naše soubory cookie, můžete
zjistit, že některé části našich webových stránek nefungují, protože váš webový prohlížeč
nám může bránit ve funkčním nastavení požadovaných souborů cookie. Proto
doporučujeme místo zakázání všech souborů cookie ve vašem webovém prohlížeči
použít Nastavení souborů cookie na naší webové stránce.

Z následujícího seznamu můžete získat bližší informace o tom, jak zakázat soubory cookie
nebo spravovat nastavení souborů cookie pro prohlížeč, který používáte: Google
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookieswebsitepreferences
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-orallowcookies
Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

