Cookie Policy
Doplňují naše Zásady ochrany osobních údajů a popisují užívání cookies na webu dostupném na
adrese www.smokeheaven.cz provozovaném společností Food Truck Rent s.r.o., IČ 07788177,
kontakt: info@smokeheaven.cz

Co jsou to cookies
Cookies jsou drobné textové dokumenty používané většinou webů, vytvořené webovým serverem a
ukládané do vašeho zařízení pomocí internetového prohlížeče. Když se vrátíte na stejný web, prohlížeč
odešle soubor cookie zpět na server a uloží jej, takže web získá všechny informace, které jste dříve
uložili. Soubory cookie jsou vytvářeny ke sledování údajů o aktivitě uživatele na webu, např. o
přihlášení a procházení webových stránek. Rovněž jsou hlášena kliknutí na konkrétní odkazy nebo
chyby. Cookie není počítačový program a nelze ji použít k šíření malwaru. Soubory cookie se používají
hlavně pro:
•
•
•
•
•
•

identifikaci uživatele prostřednictvím síťových identifikátorů;
zachování uživatelských preferencí;
využívaní funkcí webových stránek, aniž by museli uživatelé přepisovat informace při
přechodu ze stránky na stránku nebo při nové návštěvě webu;
hledat bugy a jiné chyby stránek;
zaznamenat aktivitu uživatele;
vytvářet marketing a reklamy relevantní pro uživatele.

Druhy cookies
Máme dva druhy cookies, které je možné dělit podle doby, po kterou jsou uchovávány, a podle subjektu,
kterému patří.
V závislosti na délce doby uchování cookies je můžeme dělit na:
-

krátkodobé cookies, které jsou vymazány při zavření internetového prohlížeče;

-

dlouhodobé cookies, které jsou v prohlížeči zařízení uchovávány i po jeho zavření, a expirují
v závislosti na jejich nastavení. Tento typ cookies můžete manuálně z prohlížeče vymazat.

Podle subjektu, který cookies vydává, je možné je dělit na:
-

cookies prvních stran, které jsou vytvořeny webovým serverem naší stránky, a většinou se
jedná cookies nezbytné pro fungování stránky;

-

cookies třetích stran, které mohou být rovněž ukládány přes naše webové stránky, avšak
nepochází z našich serverů. To je možné pomocí odkazu na soubor, například JavaScript, který
je uložen mimo naši doménu. Většinou se jedná o cookies, které nám umožňují analyzovat naše
webové stránky, případně sdílet reklamní obsah.

Jaké cookies používáme
Cookies jsou užívány z řady důvodů popsaných níže, například proto, abychom vám co nejvíce
usnadnili používání našich webových stránek tím, že si zapamatujeme vaše uživatelské nastavení. Ve
většině případů bohužel neexistují standardizované možnosti zákazu užívání veškerých cookies bez
ztráty funkčnosti podstatných částí webu. Registrací a následným používáním svého uživatelského

účtu souhlasíte s ukládáním i jiných než technických cookies. Odvolat souhlas s ukládáním cookies
můžete nastavením vašeho webového prohlížeče.
Technické cookies
Jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních prvků naší webové
stránky, díky kterým uživateli funguje například vyhledávání na našem webu, jeho procházení,
spouštění videí či vstup do zabezpečených oblastí webu.
Statistické cookies
Tyto soubory cookie nám pomáhají porozumět tomu, jak vy a ostatní návštěvníci interagujete s naším
webem, které části stránek jsou nejzajímavější, a to shromažďováním informací a hlášením chyb.
Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a neumožňují vás tedy
identifikovat.
Marketingové cookies
Tyto cookies používáme ke sledování vašich návštěv napříč webovými stránkami. Záměrem je
zobrazovat reklamy, které jsou pro vás jako uživatele relevantní a poutavé, a tím cennější pro
vydavatele a inzerenty třetích stran. Tyto cookies tak shromažďují informace o vašich preferencích a
činnostech na našich webových stránkách. Zaměřují se na reklamní sítě, které je pak používají k
zobrazování přizpůsobené reklamy na jiných webových stránkách. Obvykle je nemůže zakázat bez
ovlivnění funkčnosti webové stránky.

Nástroje či weby třetích stran, které nám pomáhají analyzovat data z jednotlivých cookies
Google Tag Manager je systém pro správu měřících kódů a záznamu aktivit uživatelů na webových
stránkách. Google Tag Manager na webu shromažďuje agregované statistické údaje a odesílá je službě
Google Analytics.
Google Analytics je nástroj od společnosti Google, který nám umožňuje získávat statistická data o
uživatelích webu, jejich chování a návštěvnosti webu. Tento nástroj je používán na většině existujících
webových stránek ke sběru anonymních statických údajů.
Google AdWords je online reklamní služba používající cookies a klíčová slova ke zvýšení relevance
naší webové stránky při vyhledávání na Googlu.
Facebook slouží k marketingovým a reklamním účelům na sociální síti. Pomáhá vytvářet reklamní
nabídky na míru uživateli. Facebook Pixel je javascriptový kód, který nám umožňuje měřit,
optimalizovat a sestavovat okruhy uživatelů pro cílené reklamní kampaně na naší Facebookové stránce.
DoubleClick.Net je online reklamní služba a marketingový nástroj, který slouží k vytváření reklamních
kampaní a cílení reklamy.
Sklik.cz nám poskytuje javascriptový kód, který následně používáme remarketingu návštěvníkům,
kteří naši stránku již jednou navštívili.
Úplný seznam cookies a pixelů, které na webu používáme naleznete níže.

Jak můžete zakázat či omezit užívání cookies
Jak už bylo zmíněno výše, jiné než technické cookies do prohlížeče bez Vašeho souhlasu neukládáme.
Chcete-li mít ale všeobecně větší kontrolu nad ukládáním cookies i na ostatních webech, můžete
rozhodnout, které povolíte a které zakážete také pomocí vašeho internetového prohlížeče.
Můžete zakázat užívání jen některých, či všech druhů cookies najednou. Jak však bylo zmíněno výše,
pokud zakážete užívání všech cookies, může se stát, že dojde k nefunkčností některých částí (nejen)
našeho webu. Pokud si nejste jisti, zda konkrétní cookies potřebujete, je pro řádné fungování webu
doporučeno ponechat povolené všechny typy.
Více informací o zákazu cookies a nastavení v jednotlivých prohlížečích najdete zde:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Safari
Opera.
Pokud nechcete, aby byly na Vaše zařízení ukládány cookies společnosti Google, můžete si stáhnout
třeba i tento plugin.
Pro další informace o cookies a jejich užívání doporučujeme web AboutCookies.org.uk nebo nás můžete
kdykoliv kontaktovat e-mailem.

Náš web www.smokeheaven.cz pracuje s těmito cookies:
Poskytovatel

Název

Účel

Kategorie

Životnost

zopim.com

AWSALBCORS

Cookie řídící, který serverový
cluster
obsluhuje
kterého
zákazníka. Používá se tedy k
vyrovnávání
zátěže
a
optimalizaci UX.

Technické

6 dní

leady.com

c

Tato cookie se používá
k detekci spamu a vylepšení
bezpečnosti stránky. Neukládá
však uživatelská data.

Technické

Trvalé

smokeheaven.cz

PHPSESSID

Cookie
zajišťující
správu
aktuální uživatelské relace.

Technické

13 dní

seznam.cz

sid

Cookie
zajišťující
správu
aktuální uživatelské relace.

Technické

29 dní

google.com

rc::a; rc::c

Tato cookie se používá
k detekci spamu a vylepšení
bezpečnosti stránky. Neukládá
však uživatelská data.

Trvalá,
Krátkodobá

smokeheaven.cz

_dc_gtm_UA-#

Tuto cookie používá Google
Tag Manager při spouštění
Google Analytics scriptu.

Statistické

Krátkodobé

smokeheaven.cz

_ga

Tato cookie vytváří statistický
identifikátor, který generuje
údaje o tom, jak je vámi webová
stránka používána. Jedná se o
součást Google Analytics.

Statistické

2 roky

smokeheaven.cz

_gat

S pomocí nástroje Google
Analytics umí omezit počet
údajů zpracovávaných na
našich stránkách s vysokou
návštěvností.

Statistické

1 den

smokeheaven.cz

_gid

Cookie, díky které Google
Analytics vytváří statistický
identifikátor, který sleduje, jak
webovou stránku používáte.

Statistické

1 den

smokeheaven.cz

collect

Cookie,
která
zpracovává
statistická data o chování
uživatelů na stránkách a o jeho
zařízení. Umí sledovat pohyb
ze zařízení na zařízení i napříč
službami.

Statistické

Krátkodobé

smokeheaven.cz

_fbp; fr

Cookie, díky které vám
Facebook zobrazuje různé
reklamní produkty, například
nabídky inzerentů třetích stran
v reálném čase.

Marketingové

3 měsíce

facebook.com

tr

Cookie, díky které vám
Facebook zobrazuje různé
reklamní produkty, například
nabídky inzerentů třetích stran
v reálném čase.

Marketingové
(Pixel)

Krátkodobé

google.com

ads/ga-audiences

Cookie používaná nástrojem
Google
AdWords
k
marketingové
profilaci
potenciálních zákazníků na
základě jejich preferencí na
webu a cílení reklamy tak, aby
se na web vrátili.

Marketingové

Krátkodobé

google.com

ads/user-lists/#

Tato cookie umí zjistit, zda vaše
zařízení navštívilo stránku se
remarketingovým tagem a
takovou cookie si uloží. Vytváří
se tak seznam remarketingu,
který se k uživateli dostal.

Marketingové

Krátkodobé

google.com

pagead/1p-user-list/#

Tato cookie sleduje jaké
konkrétní produkty či služby

Marketingové

Krátkodobé

uživatele napříč internetem
zaujaly a sleduje podle toho
také pohyb uživatele napříč
stránkami. Na základě těchto
informací lze pak měřit jednak
úspěšnost reklam a jednak jaké
poplatky a kam mají být
zaplaceny za reklamu.
doubleclick.net

IDE

Cookie používaná systémem
DoubleClick pro registraci a
hlášení vašich kroků po
prohlédnutí nebo kliknutí na
jednu z reklam inzerenta za
účelem změření účinnosti
reklamy a zasílání cílených
reklam.

Marketingové

2 roky

doubleclick.net

RUL

Cookie používaná systémem
DoubleClick pro kontrolu zda
vám byla reklama zobrazena
správně.

Marketingové

1 rok

doubleclick.net

test_cookie

Cookie,
kterou
používá
DoubleClick pro kontrolu toho,
zda
prohlížeč
uživatele
podporuje soubory cookies.

Marketingové

1 den

c.seznam.cz

retargeting

Cookie,
která
zjišťuje
opakované návštěvy webu, a
zobrazuje
vám
personalizované reklamy na
základě vašich původních
aktivit na webu.

Marketingové
(Pixel)

Krátkodobé

Znění Cookie Policy k 1. 3. 2021

