Zásady používání souborů cookies
Ve společnosti WC Servis s.r.o. děláme veškeré činnosti v souladu se zákonem tak, aby naše
služby byly pro všechny bezpečné.
Dále v tomto textu vás seznámíme s důležitými informacemi týkajících se používání tzv.
cookies, které využíváme v našich v online službách pro zlepšení kvality zákaznického
servisu a komunikace s našimi zákazníky.
Používáním stránek www.wcservis.cz souhlasíte se způsobem využití souborů cookies, v
souladu s těmito Zásadami používání souborů cookies. Pokud s takovýmto způsobem
používání souborů cookies nesouhlasíte, pak doporučujeme, abyste si odpovídajícím
způsobem upravili nastavení svého internetového prohlížeče. Zakázání souborů cookies může
mít vliv na funkcionalitu těchto stránek.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy či připomínky k tomuto textu, kontaktujte nás
prostřednictvím kontaktního formuláře.
Co jsou Cookies?
Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které jsou při procházení
webových stránek ukládány vaším internetovým prohlížečem na pevný disk vašeho zařízení.
Při každé další návštěvě této webové stránky se soubory cookies odesílají automaticky zpět na
webovou stránku, která tyto cookies rozpozná a dokáže tak provozovateli stránek poskytnou
informace o chování daného uživatele na jeho webových stránkách.
Soubory cookies v žádném případě nikam neodesílají vaše osobní či identifikační údaje.
Cookies mají různé funkce. Usnadňují například vyhledávání mezi webovými stránkami nebo
si pamatují preference návštěvníka, čímž výsledně zvyšují uživatelský dojem. Cookies se
používají také pro lepší cílení online reklam, kdy vám jsou s jejich pomocí na internetu
zobrazovány reklamy odpovídající vašim preferencím.

Cookies používané na webových stránkách www.wcservis.cz
Nezbytné cookies:
Tyto cookies jsou bezpodmínečně nutné pro fungování webových stránek a souhlas uživatele
s těmito cookies není vyžadován. Bez těchto cookies může být značně omezena funkčnost
webových stránek.
Výkonnostní cookies:
Tyto cookies shromažďují anonymní informace o pohybu uživatele na našich webových
stránkách. Otevřením webových stránek dáváte souhlas s umístěním těchto cookies ve vašem
zařízení. Jedná se zejména o informace, jaké stránky návštěvníci pravidelně navštěvují, jak
dlouho se na dané stránce zdržují atp. Tyto cookies jsou plně anonymní a neshromažďují
žádné identifikační údaje o návštěvnících. Tyto cookies používáme pouze pro vylepšování
fungování našich webových stránek a pro zajištění pozitivního uživatelského dojmu.
Cílené nebo reklamní cookies:

Tyto cookies shromažďují informace o vašem chování při vyhledávání informací na internetu
a tím umožňují inzerentům lépe cílit reklamní sdělení tak, aby co nejvíce vyhovovala vašim
zájmům.
Tyto cookies jsou využívány s cílem lepšího zacílení reklamy na uživatele i omezení počtu
reklamních sdělení zobrazených jednomu uživateli v určitém časovém období. Tyto cookies
jsou zpravidla umisťovány na webové stránky třetími stranami se souhlasem provozovatele
webových stránek. Cookies si zapamatují, že uživatel stránku navštívil a tuto informaci pak
sdílejí s dalšími subjekty (společnost WC Servis s.r.o. využívá cookies služeb Google, Sklik a
Facebook).

Ochrana soukromí na internetu
Uživatelé mají několik možností nastavení práce s cookies a mohou svému prohlížeči zakázat přijímat
či ukládat nové cookies. Pro bližší informace a podrobný postup, prosím, vyhledejte nápovědu ve
vašem prohlížeči.
Pro další informace o mazání a kontrole souborů cookies navštivte stránku:
http://www.aboutcookies.org/
Pokud se chcete dozvědět více o behaviorálním reklamním průmyslu a online ochraně soukromí,
navštivte stránku http://www.youronlinechoices.eu/

