
Používání a analýza souborů cookie

Osobní údaje uživatelů této webové stránky: https://naremeslo.com/ jsou zpracovávány ve formě
souborů cookie.

Co jsou soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé datové soubory, které se ukládají v prohlížeči uživatelů.

K čemu slouží soubory cookie?

Soubory cookie slouží uživatelům této webové stránky k efektivnímu zobrazování, vytváření a
umísťování reklamních materiálů.

Společnost používá soubory cookie pro následující účely: Účely použití souborů cookie: pro
poskytování:

● Optimalizace zážitku zákazníka při návštěvě webové stránky; správného fungování webu;
● Dodržování standardů v oblasti online bezpečnosti pro zamezení podvodům a ochranu

osobních údajů zákazníků;
● Ukládání přihlašovacích údajů, které zákazníkům umožní rychlé a bezproblémové přihlášení;
● Zobrazování webové stránky podle preferencí návštěvníků;
● Analýzy návštěvnosti, chování, preferencí, zájmů a trendů uživatelů;
● Umístění reklam partnerů společnosti pro uživatele.

Jak dlouho společnost uchovává soubory cookie?

Na této webové stránce se používají následující typy souborů cookie:

● Nezbytně nutné soubory cookie jsou soubory, které pomáhají zajistit správné fungování webu;
● Statistické soubory cookie jsou soubory, které obsahují informace o vyhledávacím zařízení

použitém návštěvníkem, stráveném čase, IP adrese, době strávené na webové stránce,
způsobu používání webové stránky a chování návštěvníka;

● Marketingové soubory cookie jsou soubory cookie, které shromažďují informace za účelem
poskytování reklam návštěvníkům na základě jejich zájmů, sociálních sítí, reklam třetích stran,
sledování kliknutí na partnerské reklamy a vyhodnocování jejich účinnosti mezi ostatními
webovými stránkami.

Název
souboru
cookie

Typ použití /
Vystavitel

Popis Typ souboru Doba uchovávání
souboru

PHPSESSID základní Požadovaný soubor.
Identifikace vaší jedinečné
relace na webu

cookie Odstraní se po zavření
prohlížeče

cookies_law základní Uložení souhlasu s
ukládáním souborů cookie

cookie Odstraní se po zavření
prohlížeče

https://naremeslo.com/


scr_referer základní Uložení adresy URL
stránky, ze které byla
webová stránka poprvé
otevřena

cookie Odstraní se po zavření
prohlížeče

cart_utm základní Uložení UTM parametrů
používaných k
vyhodnocování kampaní a
konverzí

cookie 7 dní

_ga třetí strana,
zástupný znak

Nainstalovaná služba
Google Analytics. Vypočet
údajů o uživatelích,
relacích a kampaních a
sledování používání
webových stránek za
účelem zobrazení jejich
analytiky. Tento soubor
cookie ukládá informace
anonymně a poskytuje
náhodně vygenerované
číslo pro rozpoznání
jedinečných návštěvníků

cookie 2 roky

_gid třetí strana,
zástupný znak

Nainstalovaná služba
Google Analytic. Uložení
informace o používání
webové stránky
návštěvníky a vytváří
analytickou zprávu o
výkonnosti webové
stránky. Některé ze
shromážděných údajů
zahrnují počet
návštěvníků, jejich zdroj a
anonymně navštívené
stránky

cookie 24 hodiny

_gat třetí strana,
zástupný znak

Slouží ke konfiguraci
rychlosti dotazů
služby Google
Analytics

cookie 1 minuta

_gat_*** třetí strana,
zástupný znak

Slouží ke konfiguraci
rychlosti dotazů
služby Google
Analytics

cookie 1 minuta

_fbp třetí strana,
zástupný znak

Nastavení zobrazování
reklam na Facebooku nebo
jiných digitálních
platformách Facebooku po
návštěvě webové stránky

cookie 3 měsíce

_fbc třetí strana,
zástupný znak

Informace z Facebooku o
poslední návštěvě webové
stránky

cookie 2 roky



_gcl_au třetí strana,
zástupný znak

Informace o kliknutích na
reklamy v Google Ads

cookie 3 měsíce

_ttp třetí strana,
zástupný znak

Měření a zlepšování
účinnosti reklamních
kampaní a personalizace
interakce s uživateli
(včetně reklamy) na
TikToku.

cookie 13 měsíců

b45i1.u třetí strana,
zástupný znak

Ukládání na stránce
https://naremeslo.com/
informací o používání
webové stránky uživateli

Lokální
úložiště

Neomezené

Zpracování probíhá na základě souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat tak, že se spojíte se
společností Braincom OU. Co se týče obchodních nabídek obdržených elektronickou poštou, můžete
odvolat svůj souhlas a odmítnout jejich zasílání dalších e-mailových zpráv kliknutím na odkaz „odhlásit
se“ na konci každé e-mailové zprávy. Podmínky zpracování osobních údajů naleznete v zásadách
ochrany soukromí na stránce Ochrana osobních údajů:
https://naremeslo.com/rules_cookies/privacy_policy_commercial_loan.pdf

Společnost spolupracuje s níže uvedenými třetími stranami, které využívají údaje získané
prostřednictvím souborů cookie k tomu, aby v rámci svých marketingových aktivit směřovat reklamní
materiály na konkrétní cílovou skupinu. Pro deaktivaci této možnosti musí klient kontaktovat přímo třetí
strany spolupracující se společností:

● Facebook (Facebook Ireland Ltd.): https://cs-cz.facebook.com
● Google (Google Ireland Ltd.): https://adssettings.google.com

Další informace o nástrojích marketingových aktivit poskytovaných třetími stranami Společnosti
naleznete zde:

● Facebook (Facebook Ireland Ltd.): https://www.facebook.com/business/ads/dynamic-ads

● Google (Google Ireland Ltd.): https://support.google.com/googleads/answer/2453998?hl=cs
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