
Zásady používání souborů cookie 

Tento dokument slouží k vysvětlení typů souborů cookie a dalších sledovacích technologií, které 
mohou webové stránky umístit do vašeho zařízení, ať už při návštěvě našich webových stránek, 
nebo při návštěvě výlohy obchodníka, který využívá naši platformu k provozu svých stránek. 

1.Co jsou to soubory cookie? 

Soubor cookie je malé množství informací, které se při návštěvě určitých webových stránek stáhne 
do vašeho počítače nebo zařízení. Na webových stránkách používáme řadu různých souborů 
cookie, včetně nezbytně nutných, statistických a neklasifikovaných souborů cookie. Soubory cookie 
zlepšují vaše prohlížení stránek tím, že umožňují webovým stránkám zapamatovat si vaše akce a 
preference. To znamená, že tyto informace nemusíte znovu zadávat při každém návratu na web 
nebo při procházení z jedné stránky na druhou. Soubory cookie také poskytují informace o tom, jak 
lidé webové stránky používají, například zda je navštěvují poprvé nebo zda jsou častými 
návštěvníky. 

 

2. Jaké soubory cookie používáme a proč? 

Na webových stránkách používáme různé typy souborů cookie. Tyto soubory cookie slouží k různým 
účelům. Podle účelu lze soubory cookie obecně zařadit do jedné z následujících kategorií: 

•  "Nezbytné soubory cookie", tj. soubory cookie, které jsou nezbytně nutné pro vaši rezervaci na 
našich Webových stránkách; 

•  "Analytické", tj. tyto soubory cookie umožňují přizpůsobit tyto stránky požadavkům návštěvníků; 
měříme počet návštěv, počet zobrazených stránek, co návštěvníci na stránkách dělají a jak často se 
na ně vracejí. 

 

3. Jak dlouho zůstanou soubory cookie v mém počítači nebo mobilním zařízení? 

Doba, po kterou soubor cookie zůstane ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, závisí na tom, 
zda se jedná o "trvalý" nebo "relační" soubor cookie. Soubory cookie relace trvají, dokud 
nepřestanete prohlížet stránky, a trvalé soubory cookie trvají, dokud nevyprší jejich platnost nebo 
dokud nejsou smazány. Většina souborů cookie, které používáme, jsou trvalé a jejich platnost vyprší 
od 30 minut do dvou let od data jejich stažení do vašeho zařízení. Další informace o odstranění 
souborů cookie před vypršením jejich platnosti naleznete v části níže o kontrole souborů cookie. 

 

4. Jak ovládat soubory cookie? 

Soubory cookie můžete kontrolovat a spravovat různými způsoby. Mějte prosím na paměti, že 
odstranění nebo zablokování souborů cookie může mít negativní dopad na vaše uživatelské 
prostředí a části našich webových stránek již nemusí být plně přístupné. 

Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, ale můžete si zvolit, zda chcete soubory 
cookie přijímat, nebo ne, prostřednictvím ovládacích prvků prohlížeče, které často najdete v nabídce 
"Nástroje" nebo "Předvolby" prohlížeče. 

Kromě toho můžete v nastavení svého prohlížeče / zařízení používaného k prohlížení webových 
stránek povolit, zakázat nebo odstranit soubory cookie. Podrobné pokyny k nastavení prohlížeče 
zveřejnili vývojáři prohlížečů a naleznete je zde: 

 

• Internet Explorer; 
• Edge; 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/apps_windows_10-msedge/edge-how-do-i-enable-cookies/275b58e3-d741-4b21-8042-3059b1902d0e


• Chrome; Chrome for iOS; Chrome for Android; 
• Firefox; Firefox for iOS; Firefox for Android; 
• Safari for macOS; Safari for iOS; 

Další informace o tom, jak upravit nastavení prohlížeče nebo jak blokovat, spravovat či filtrovat 
soubory cookie, naleznete v souboru nápovědy prohlížeče nebo na stránkách, jako je 
www.allaboutcookies.org. 

 

5. Google Analytics 

Naše webové stránky používají službu Google Analytics. Služba Google Analytics používá soubory 
cookie, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace generované 
soubory cookie o vašem používání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na server 
společnosti Google a ukládají se na něm. Tyto soubory cookie si "pamatují", co naši uživatelé dělali 
na předchozích stránkách a jak s webovou stránkou pracovali. Další informace o službě Google 
Analytics naleznete na stránce Google’s information page. 

Ukládání souborů cookie potřebných k vytvoření profilu můžete zabránit výběrem příslušného 
nastavení v prohlížeči. 

V závislosti na používaném prohlížeči si můžete nainstalovat doplněk prohlížeče, který sledování 
zabrání. 

Následující tabulka ilustruje seznam souborů cookie používaných na našich webových 
stránkách: 

Kategorie: Nezbytné 

Nezbytné soubory cookie pomáhají zajistit použitelnost webových stránek tím, že umožňují základní 
funkce, jako je navigace na stránce a přístup do zabezpečených oblastí webových stránek. Bez 
těchto souborů cookie nemůže webová stránka správně fungovat. 

Název souboru cookie Popis Expirace 

PHPSESSID identifikátor relace 3 měsice 

guest_id jedinečný identifikátor 

zákazníka v nákupním košíku  

3 měsice 

 

Kategorie: Analytické 

Tyto soubory cookie shromažďují informace, které nám pomáhají pochopit, jak jsou naše webové 
stránky používány, jak účinné jsou naše marketingové kampaně nebo nám pomáhají přizpůsobit 
naše webové stránky pro vás. 

Název souboru cookie Popis Expirace 

additional_parameters 

cookie parameter in which 
parameters from the URL are 
stored and which are required 
for vendor statistics and/ or the 
correct execution of the license 

45 dnů 

formData_order_type_customer__phone_  
parametr, telefonní číslo 
zákazníka, právnická osoba 

1 rok 

formData_order_type_customer__surname_  

parametr, jméno zákazníka - 
fyzická osoba nebo zástupce 
právnické osoby 

1 rok 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en&oco=2
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=2
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=2
https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://support.mozilla.org/en-US/products/ios/privacy-settings-firefox-ios
https://support.mozilla.org/en-US/products/mobile/protect-your-privacy-firefox-android
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


formData_order_type_customer__type_  

parametr, který označuje 
zákazníka jako právnickou 
nebo fyzickou osobu. 

1 rok 

formData_order_type_paymentSystemId_  
parametr, typ platebního 
systému 

1 rok 

formData_vatNumberPrefix  
parametr, daňové číslo 
(identifikátor právnické osoby) 

1 rok 

formData_vatNumberValue  
parametr, výše daně (pro 
právnické osoby) 

1 rok 

formData_order_type_company__juridicalAddress_  
parametr, právní adresa 
právnické osoby 

1 rok 

formData_order_type_customer__email_  parametr, e-mail zákazníka 1 rok 

formData_order_type_company__name_  parametr, název společnosti 1 rok 

formData_order_type_additionInfo_  

parametr, další informace 
sdílené na základě rozhodnutí 
uživatele 

1 rok 

last_order  

identifikátor objednávky, kde 
"ID předchozí nezaplacené 
objednávky je zachováno, aby 
bylo možné ji zaplatit při příští 
návštěvě". 

3 měsice 

tracking_ga_mp_accounts  ID účtu GA 1 rok 

tracking_universal_analytics_premium_metric3  
pomocný soubor cookie pro 
GA 

1 rok 

 
 
6. Změny těchto zásad používání souborů cookie 

Naše zásady a postupy jsou průběžně revidovány. Čas od času můžeme naše zásady používání 
souborů cookie aktualizovat. Veškeré takové změny budou zveřejněny na této stránce. 

 

7. Kontakty 

NILTASOFT LIMITED 

Adresa: Kosta Charaki 11, 3rd floor, Flat/Office N302, 3041, Limassol, Kypr 

Registrační číslo: NE190472; VAT-ID: CY-10190472H 

Softline PL sp.z oo 

Adresa: ul. Elektoralna 13/103, 00-137 Varšava, Polsko. 

Registrační číslo: (KRS) 0000769316; DIČ (NIP) 5252778629. 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zásad používání souborů cookie, kontaktujte nás: 

E-mail: privacy@allsoftglobal.com 


