ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ
COOKIE
Společnost Heineken Česká republika a.s. používá soubory cookie, aby vám její
internetové stránky poskytovaly co nejlepší služby. Pokud chcete internetové
stránky společnosti Heineken Česká republika a.s. (dále jen jako „stránky“) plně
využívat, váš počítač, tablet nebo mobilní telefon musí soubory cookie akceptovat.
Pokládáme za důležité vás informovat o tom, jaké soubory cookie naše stránky
používají a k čemu tyto soubory slouží. Naší snahou je chránit vaše soukromí a
současně vám na našich stránkách poskytovat co nejlepší služby.
CO JSOU TO SOUBORY COOKIE?

Soubory cookie jsou malé textové soubory obsahující nepatrné množství informací,
které jsou staženy a mohou být uloženy do vašeho zařízení, např. počítače (nebo
jiného zařízení s připojením k internetu, jako např. chytrého telefonu nebo tabletu).
Společnost Heineken Česká republika a.s. může používat i další podobné techniky,
jako např. pixely, webové signály (web beacons) a otisky zařízení. V zájmu
sjednocení terminologie jsou všechny tyto kombinované techniky dále označeny
jako „soubory cookie“.
Tyto Zásady používání souborů cookie popisují, jaké soubory cookie používáme a
proč. Kompletní informace o tom, jaké další údaje o vás můžeme shromažďovat a
jak můžeme vaše osobní údaje používat, najdete v našich Zásadách ochrany
soukromí.

3. SOUBORY COOKIE POUŽÍVANÉ NA STRÁNKÁCH

Společnost Heineken Česká republika a.s. používá různé typy souborů cookie.
Jedná se mimo jiné o „session cookie“, což jsou dočasné soubory umožňující
sledovat vaše aktivity během relace prohlížeče. Zavřením prohlížeče dojde k
odstranění těchto souborů cookie z vašeho zařízení. Ostatní typy souborů cookie
jsou trvalé a mohou být ve vašem zařízení uloženy po dobu, která je pro ně
stanovena. Naše stránky soubory cookie používají k následujícím účelům:
•

VYŽADOVANÉ SOUBORY COOKIE
Vyžadované soubory cookie jsou nezbytné, pomáhají vám při pohybu na stránkách a
zvyšují uživatelskou přívětivost stránek pro jejich návštěvníky. Tyto soubory cookie dále
přispívají k bezpečnosti stránek a k jejich základní funkcionalitě a zajišťují, abyste
nemuseli opakovaně podstupovat ověření věku.

•

VÝKONNOSTNÍ SOUBORY COOKIE
Výkonnostní soubory cookie nám pomáhají porozumět chování návštěvníků a
používání stránek společnosti Heineken Česká republika a.s. na základě agregovaných

údajů. Tyto soubory cookie slouží například k získání poznatků o tom, jak návštěvníci
používají naše stránky. Jsme tak schopni určit, co návštěvníky stránek oslovuje, díky
čemuž dokážeme stránky průběžně vylepšovat a měřit účinnost naší reklamy a
komunikace.
•

Používáme soubory cookie Google Analytics k získání celkového přehledu o chování a
počtech návštěvníků a ke zlepšení celkové spokojenosti s našimi stránkami. Používání
souborů cookie můžete zablokovat odpovídajícím nastavením svého prohlížeče, jak je
popsáno výše. Dále si můžete z adresy https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?
hl=en-GB# stáhnout a instalovat plug-in prohlížeče, který společnosti Google znemožní
sběr a používaní dat (souborů cookie a IP adresy). Pomocí odkazu pro zablokování
nástroje Google Analytics dále můžete zakázat používaní nástroje Google Analytics.
Tento odkaz vytvoří tzv. opt-out cookie, který znemožní další používání vašich údajů.
Bližší informace o souborech cookie Google Analytics najdete v nápovědě k tomuto
nástroji a v zásadách společnosti Google týkajících se ochrany soukromí:
Zásady společnosti Google ohledně ochrany soukromí
Nápověda k nástroji Google Analytics

•

SOUBORY COOKIE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
Naše stránky umožňují používání souborů cookie sociálních sítí (jako jsou např.
Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn) provozovaných třetími stranami. Obsah stránek
tak můžete sdílet na sociálních sítích. Uvedené třetí strany mohou soubory cookie
používat k vlastním účelům. Společnost Heineken Česká republika a.s. nemá žádnou
kontrolu nad tím, jak tyto sociální sítě používají vaše údaje. Podrobnosti o souborech
cookie používaných sociálními sítěmi najdete v jejich zásadách vztahujících se na
ochranu soukromí a používání těchto souborů.

•

REKLAMNÍ SOUBORY COOKIE
Reklamní soubory cookie si pamatují vámi preferované produkty a stránky a obecně
také to, že jste stránky navštívili. Na základě vašich návštěv a chování na našich
stránkách a na internetových portálech třetích stran se snažíme vám zobrazovat
reklamy, které jsou relevantní pro vaši osobu a vaše zájmy. Podle těchto zájmů
vytváříme segmentovaný profil a následně obsah a reklamu na našich stránkách
přizpůsobujeme různým skupinám návštěvníků.
Tímto způsobem se informace o vašich zájmech mohou pokusit zjistit také třetí strany,
které soubory cookie šíří prostřednictvím našich stránek. Na základě těchto zjištění vám
pak na internetových stránkách, které nepatří společnosti Heineken Česká republika
a.s., mohou prezentovat obsah a reklamy dle vašeho možného zájmu. V tomto případě
mohou být informace o vaší současné návštěvě stránek kombinovány s informacemi o
vašich předchozích návštěvách na jiných než našich stránkách.
Reklamní soubory cookie navíc slouží k omezení počtu zobrazení konkrétní reklamy a
k měření účinnosti reklamy.
I když tyto reklamní soubory cookie nebudou používány, můžete se na našich stránkách setkat
s reklamou, která však nebude přizpůsobena vašim zájmům. Taková reklama může být například
přizpůsobena obsahu stránek. Internetová reklama na bázi obsahu je podobná reklamě v televizi.
Pokud v televizi sledujete například pořad o vaření, často se během reklamních přestávek
v průběhu tohoto pořadu setkáte s reklamami na kuchyňské výrobky.

4. SPRÁVA NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIE

Poté, co nám dáte souhlas s používáním souborů cookie, do vašeho počítače nebo
zařízení uložíme soubor cookie, abychom o vašem souhlasu věděli při vašich
budoucích návštěvách. Pokud chcete svůj souhlas s používáním souborů cookie
odvolat, musíte naše soubory cookie odstranit pomocí svého internetového
prohlížeče. Změnu je nutné provést v každém prohlížeči, který používáte. Mějte
prosím na paměti, že v případě zablokování souborů cookie nebudou fungovat
některé služby dostupné na stránkách. Vámi vybrané konkrétní stránky můžete ve
svém prohlížeči přidat mezi důvěryhodné stránky, čímž povolíte jejich soubory
cookie. Níže uvádíme odkazy pro snadnější správu nastavení souborů cookie.
Bližší informace najdete v nápovědě k vašemu internetovému prohlížeči.
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?
hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Adobe (soubory flash cookie): https://www.adobe.com/support/flash/
downloads.html
Pokud chcete zablokovat konkrétně soubory cookie Google Analytics, můžete si
instalovat doplněk od společnosti Google „Google Analytics Opt-out Browser Addon“.
PŘEHLED SOUBORŮ COOKIE

Níže je uveden kompletní seznam souborů cookie používaných na stránkách
www.krusovice.cz, které patří společnosti Heineken Česká republika a.s.:

5.1 Nezbytné soubory cookie
NÁZEV

TRVÁNÍ

POPIS

AgeGatewayAllowed

Do konce
relace

Tento soubor cookie ukládá rok
narození uživatele a kontroluje, jestli
návštěvník má věk umožňující vstup na
stránky.

AgeGatewayCoo

Do konce
relace

Tento soubor cookie ukládá do konce
relace informace o zemi původu.

AgeGatewayDob

Do konce
relace

Tento soubor cookie ukládá do konce
relace informace o datu narození.

Google maps

1 rok

Standardní funkce map Google.

ZDROJ

Google

Age check

age-check

1 rok

1 rok

*

soutez_krusovice_sessio
n

_ga

_utma

_utmz

_gid

c_user

* YouTube player

Existence platného souboru cookie blokuje pop-up
okna pro ověření věku bez identifikace.

souhlas se zpracováním cookies a
potvrzení věku

přehrávání youtube videa

Do konce
relace

2 roky

2 roky

6 měsíců

24 hodin

3 měsíce

Laravel session id

Skript analytického nástroje Google
Analytics odesílá trvalý soubor cookie do
prohlížeče. Jedná se o cookie strany, který
vyprší trvale 2 roky po poslední návštěvě
webových stránek z daného prohlížeče.
Náhodně generovaný anonymní
identifikátor prohlížeče umožňující
asociovat návštěvy na webu s konkrétním
prohlížečem.

Používá se pro rozlišení uživatelů a
návštěv. Cookie se vytváří při načtení JS
knihovny, pokud již _utma mezi cookies
neexistuje. Expirace cookie se prodlužuje o
2 roky s každou další návštěvou.

Úkládá po dobu 6 měsíců údaje o kampani
či zdroji návštěvy pro přehled o tom, jak se
uživatel dostal na web.

Používá se pro rozlišení jednotlivých
prohlížečů. Expiruje po 24 hodinách.

Vlastní publikum pro inzerci na Facebooku

APISID
CONSENT
HSID
LOGIN_INFO
PREF
SAPISID
SID
SSID
VISITOR_INFO1_LIV
E
YSC
gsScrollPos-1129
gsScrollPos-1374
gsScrollPos-1457
gsScrollPos-1967
gsScrollPos-2019
gsScrollPos-2537
gsScrollPos-646
gsScrollPos-848
gsScrollPos-890
wide

5.2 Výkonnostní soubory cookie (viz bod 3c těchto Zásad)
NÁZEV

TRVÁNÍ

POPIS

ZDROJ

Google Analytics

1 rok

Tento soubor cookie pomáhá porozumět
chování návštěvníků a používání stránek.

Google

5.3 Soubory cookie sociálních sítí
NÁZEV

TRVÁNÍ

POPIS

ZDROJ

5.4 Reklamní soubory cookie
NÁZEV

TRVÁNÍ

POPIS

ZDROJ

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společnost Heineken Česká republika a.s. může tyto Zásady používání souborů
cookie dle potřeby upravit, např. z důvodu změny obsahu stránek nebo pravidel
týkajících se souborů cookie. Vyhrazujeme si právo kdykoliv a bez předchozího
upozornění upravit obsah Zásad používání souborů cookie a změnit soubory
cookie uvedené v seznamu. Nové Zásady používání souborů cookie nabývají
účinnosti jejich zveřejněním. Pokud s aktualizovaným zněním nebudete souhlasit,
měli byste upravit nastavení svého prohlížeče nebo zvážit ukončení návštěv na
stránkách společnosti Heineken Česká republika a.s. Pokud budete v návštěvách
stránek pokračovat nebo naše služby využívat po datu účinnosti změn, souhlasíte s
aktualizovaným zněním Zásad používání souborů cookie. Nejnovější znění Zásad
najdete na těchto stránkách.
V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek prosím kontaktujte osobniudaje@heineken.com.

