ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE
Kdy se použijí tyto zásady pro používání souborů cookie?
Tyto Zásady používání souborů cookie (dále jen „Zásady“) popisují způsob, jakým společnost
RAMIRENT s.r.o. (dále jen „Ramirent“ nebo „my“) používá na svých internetových
stránkách soubory cookie. Přečtěte si prosím tyto Zásady pozorně, abyste zjistili, jak Vám
mohou soubory cookie usnadnit využívání našich internetových stránek a jak můžete
spravovat soubory cookie na svém zařízení.
Co jsou to soubory cookie?
„Soubory cookie“ nebo „cookies“ jsou informace, které jsou ukládány do Vašeho počítače,
tabletu nebo telefonu (dále jen „zařízení“), když navštívíte internetové stránky. Soubory
cookie mohou sloužit k rozeznání Vašeho zařízení při návštěvě určitých internetových
stránek. Aby vám usnadnily využívání těchto stránek, pamatují si užitečné podrobnosti
z vašich předchozích návštěv. Cookies využívá většina internetových stránek, včetně těch
našich.
Samotné soubory cookie nelze použít k Vaší identifikaci, ale v kombinaci s dalšími
informacemi mohou být s Vámi přímo či nepřímo spojovány. V těchto případech lze soubory
cookie považovat za osobní údaje. Nesnažíme se Vás na základě cookies osobně identifikovat.
Pokud tak činíme, dbáme na to, aby veškeré informace ze souborů cookie byly zpracovávány
jako osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.
Proč používáme cookies?
Údaje získané z cookies používáme na základě našeho oprávněného zájmu, abychom:
⎯
⎯
⎯
⎯

mohli vytvářet statistické údaje o využívání našich internetových stránek,
mohli sledovat účinnost naší inzerce,
zajistili bezpečnost našich internetových stránek, a
usnadnili Vám během návštěvy našich internetových stránek jejich využívání.

Jaké soubory cookie využíváme?
Na našich internetových stránkách můžeme využívat následující kategorie souborů cookie:
Funkční soubory cookie
Tyto soubory jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli pohybovat v rámci internetových
stránek a využívat jejich funkce.
Výkonnostní soubory cookie
Tyto soubory cookie shromažďují anonymní statistické informace o tom, jak lidé
využívají naše internetové stránky. Výkonnostní cookies nám například pomáhají
lépe zjistit, jak uživatelé prohlížejí nebo využívají naše internetové stránky,
a upozorňují na oblasti, které mají největší využití.
Jak dlouho zůstávají cookies uložené v mém zařízení?
Doba uchovávání souborů cookie na Vašem zařízení je rozdělena do dvou kategorií.

Soubory cookie platné po dobu relace
Soubory cookie platné po dobu relace jsou ukládány do doby, než zavřete svůj
prohlížeč. Tyto soubory nejsou ukládány na pevný disk Vašeho zařízení.
Trvalé soubory cookie
Trvalé soubory cookie jsou ukládány na Váš pevný disk, dokud je neodstraníte nebo
dokud neskončí jejich platnost (viz níže). Informace získané z trvalých souborů
cookie budeme ukládat maximálně po dobu 13 měsíců.
Cookies třetích stran
Na svých internetových stránkách využíváme především soubory cookie třetích stran. Jedná
se o následující služby:
Název služby
Google Analytics
Smartlook
(smartlook.com)
TOPlist (toplist.cz)
Sklik.cz

Popis využití cookies
Sledování pohybu návštěvníků po našich
internetových stránkách.
Sledování pohybu návštěvníků po celé
internetové stránce i pohybu uživatelů
v rámci konkrétních podstránek.
Měření
návštěvnosti
internetových
stránek.
Sledování účinnost inzerce.

Platnost cookies
2 dny
13 měsíců
30 dnů
30 dnů

Za užití těchto cookies třetími stranami neneseme odpovědnost. Pozorně si prosím přečtěte
zásady ochrany soukromí těchto třetích stran dostupné na jejich internetových stránkách
například zde:
Název služby
Google Analytics
Smartlook
(smartlook.com)
TOPlist (toplist.cz)
Sklik.cz

Odkaz na zásady ochrany soukromí
https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz
https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/
https://o.toplist.cz/dokumentace/osobni-udaje/
https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/

Jakými způsoby mohu spravovat soubory cookie na svém zařízení?
Soubory cookie můžete povolit nebo zakázat v nastavení prohlížeče. V nastavení prohlížeče
můžete také vymazat historii souborů cookie ve svém zařízení.
Přijetím cookies zpravidla dosáhnete maximálního možného využití našich internetových
stránek. Pokud soubory cookie zakážete, nemusí některé prvky našich internetových stránek
na Vašem zařízení fungovat a nemusíte mít přístup do všech částí našich internetových
stránek. Proto vám doporučujeme, abyste soubory cookie povolili.
Mám ještě nějaké dotazy ohledně cookies. Koho mohu kontaktovat?
Chcete-li získat více informací o používání souborů cookie na našich internetových
stránkách, neváhejte nás kontaktovat na soukromi@ramirent.cz.

