INFORMACE O SOUBORECH COOKIES A DALŠÍCH TECHNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH

Považujeme za důležité vás informovat, že na naších stránkách používáme tzv. cookies a další technické
prostředky třetích stran (dále jen „cookies“), které nám pomáhají zjistit informace potřebné k co
nejlepšímu využití našich webových stránek, tedy např. k předávání informací mezi jednotlivými
stránkami tak, aby jejich prohlížení bylo co nejsnazší a nejplynulejší (technické cookies).
Cookies dále používáme pro účely vedení statistiky návštěvnosti a další související analýzy jako třeba
informace o tom, kolik času jste na našich stránkách strávili nebo kolikrát jste je v minulosti navštívili
(analytické cookies).
Cookies nám však také pomáhají s vámi lépe komunikovat prostřednictvím sociálních sítí za
předpokladu, že na těchto sociálních sítích máte svůj profil, anebo přizpůsobit obsah reklamy na těchto
sociálních sítí tomu, co vás na našich stránkách zaujalo. Dozvíte se tak snáze o tom, když v Bubble
hledáme nové spolupracovníky nebo když máme nějaké důležité novinky, o které se s vámi chceme
podělit (marketingové cookies).
Informace, které cookies konkrétně používáme naleznete v tabulce dále v tomto dokumentu.
Berte prosím na vědomí, že cookies mohou být zpracovávány prostřednictvím nástrojů třetích stran
a mohou být takovým třetím stranám zpřístupněny, a to i mimo území EU. Zpracování je založeno na
našem oprávněném zájmu na získání statistických a technických informací o využívání webových
stránek a na oprávněném zájmu zobrazovat zájemcům, co navštívili naše stránky, co nejrelevantnější
marketingové informace.
Používáním webových stránek berete na vědomí, že jsme technické a analytické cookies oprávněni
používat na základě našeho oprávněného zájmu. Ukládání cookies můžete kdykoliv zakázat nebo již
uložené cookies vymazat prostřednictvím nastavení vašeho webového prohlížeče. Více informací, jak
takového nastavení dosáhnout, naleznete v návodu pro vámi používaný prohlížeč.
Kliknutím na tlačítko souhlasím na liště zobrazující informace o použitých souborech cookies na našem
webu nám dáváte souhlas s uložením cookies pro marketingové účely.
Berte prosím na vědomí, že aktuální výčet používaných cookies se může v průběhu času kdykoliv
změnit. Pokud chcete mít aktuální informace o aktuálně používaných cookies, informaci získáte na
adrese: www.followbubble.com/cookies.

Aktuálně používané cookies
Název cookie
_ga
_gid
_gat

fr
datr
dpr
reg_fb_gate
reg_fg_ref
sb
wd

Typ cookie Účel
Statistika a vyhodnocování účelu návštěvy prostřednictvím Google Analytics,
vytváření protokolů o aktivitě na webu.
analytika
Více informací:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cooki
e-usage#HowGAUsesCookies

Doba trvání
_ga: 2 roky
_gid: 24 hodin
_gat: 1 minuta

marketing

Přizpůsobení obsahu reklamy na základě zájmu návštěvníka webu. Údaje
jsou předávány společnosti Facebook.
Vice: http://www.facebook.com/about/privacy

180 dnů od
poslední
návštěvy (po
udělení
souhlasu)

fromLang

technická

Ukládá jazyk při jeho změně na webu. Při další návštěvě se web zobrazí
v požadovaném jazyce.

180 dnů od
poslední
změny jazyka

cookiesAgreed

technická

Ukládá informaci o odsouhlasení využívání cookies dle specifik uvedených
v tomto dokumentu.

730 dnů od
udělení
souhlasu

Doplňující informace k používaným cookies
Pro účely zpracování statistik návštěvnosti využíváme nástroj Google Analytics a nástroje Adwords,
služby poskytované Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie, Spojené
státy (dále jen “Google”). Google Analytics také využívají cookies. Informace o užívání našeho webu
generované cookies souborem jsou v tomto případě přenášeny a ukládány na Google servery v USA.
Google je oprávněn tyto informace využívat pro účely vyhodnocování užívání webových stránek
a vytváření reportů ohledně aktivity návštěvníků, jakož i pro účely poskytování dalších služeb
vztahujících se k činnostem na webových stránkách a užívání internetu obecně. Google je oprávněn
poskytnout tyto informace třetím stranám, pokud to je vyžadováno právními předpisy nebo v případě,
že taková třetí strana údaje zpracovává pro Google. Google není oprávněn propojovat IP adresu
návštěvníka s jakýmikoliv jinými údaji, které má k dispozici. Používáním webových stránek souhlasíte
se zpracováním údajů Googlem, a to způsobem a pro účely specifikované výše. Pro omezení Google
Analytics
můžete
využít
nástroj
Google
Analytics
opt-out
dostupný
zde:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento nástroj musí být nainstalován jako rozšíření vašeho
internetového prohlížeče. Své reklamní preference můžete též nastavit pomocí nástroje Google
Adwords Ad Preferences.
Na našich stránkách používáme dále 'Facebook Custom Audience' a 'Facebook Pixel', produkty
společnosti Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko (" Facebook").
´Facebook Pixel vytváří přímé spojení se servery Facebook. Informace o tom, že jste navštívili naše
webové stránku, je tedy přenášena na společnosti Facebook. Facebook přidělí tyto informace vašemu
osobnímu uživatelskému účtu Facebook, pokud máte takový účet a jste do něj přihlášeni. Pokud
navštívíte jiné webové stránky, které používají službu ´Facebook Custom Audience´/´Facebook Pixel´,
jsou tyto informace také propojeny s vaším uživatelským účtem. Pokud nejste uživatel Facebooku,
nebo když nejste přihlášeni k uživatelskému účtu na Facebooku při návštěvě našich webových stránek,
nebude návštěva k žádnému Facebook účtu přiřazena. Další informace o ochraně Vašeho soukromí na
Facebooku
naleznete
v
rámci
pravidel
ochrany
soukromí
Facebooku
na
https://www.facebook.com/about/privacy/

