Pravidla používání cookies na webu
společnosti AGEM.CZ s.r.o.
Na stránkách AGEM.CZ používáme tzv. cookies. V těchto pravidlech používání cookies (dále
jen „Pravidla“) si můžete přečíst, jaké cookies používáme, proč je používáme a jak můžete jejich
používání zakázat.

1. CO JSOU COOKIES?
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při vaší návštěvě stránek AGEM.CZ těmito stránkami
anebo stránkami našich partnerů zasílány a ukládány do vašeho prohlížeče. Stránky AGEM.CZ si
zapamatují, jaké úkony jste provedli (např. přihlašovací údaje, preference zobrazování produktů). Když
stránky AGEM.CZ navštívíte znovu, váš prohlížeč odešle cookies zpátky na tyto stránky, takže lze vaše
zařízení rozpoznat a my díky tomu můžeme přizpůsobit stránky AGEM.CZ podle vašich preferencí.

2. JAK JE UDĚLEN SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM
COOKIES?
Ve spodní nebo horní části stránek AGEM.CZ se při vaší návštěvě stránek zobrazí oznamovací lišta
informující o tom, že stránky používají cookies. Pokud budete pokračovat v prohlížení našich stránek a
zároveň máte ve vašem prohlížeči povoleno ukládání cookies, budeme to považovat za váš souhlas s
užíváním cookies, a to v souladu s těmito Pravidly.
Souhlas s používáním cookies můžete kdykoli odvolat. K tomu je nutné, abyste v nastavení svého
prohlížeče ukládání cookies pro stránky AGEM.CZ zakázali a již uložené cookies případně
vymazali. Bližší informace najdete níže v bodě 5. těchto Pravidel.






3. JAKÉ JSOU DRUHY COOKIES?
Dočasné cookies – jsou ve vašem zařízení uloženy jen během relace prohlížeče a jakmile prohlížeč zavřete,
vymažou se.
Trvalé cookies – zůstávají ve vašem zařízení uloženy i po zavření prohlížeče, a to po různě dlouhou dobu; právě
tyto cookies umožňují rozpoznat vaše zařízení, když stránky AGEM.CZ znovu navštívíte.
Cookies první strany – cookies, které jsou do vašeho zařízení ukládány stránkami AGEM.CZ.
Cookies třetích stran – cookies, které jsou do vašeho zařízení ukládány stránkami našich partnerů pro reklamy a
analýzy

4. PROČ COOKIES POUŽÍVÁME A PRO JAKÉ
ÚČELY?
Díky cookies je používání stránek AGEM.CZ uživatelsky mnohem příjemnější. Zároveň nám umožňují
sledovat a analyzovat způsob, jakým stránky AGEM.CZ používáte, a tím zlepšovat kvalitu a obsah
stránek, a také lépe personalizovat a zacílit naše reklamní kampaně a sledovat jejich výkon.
Za těmito účely používáme jak naše cookies, tak cookies třetích stran. Prostřednictvím stránek
AGEM.CZ tak mohou být do vašeho zařízení ukládány cookies provozovatelů marketingových nástrojů,

které na našich stránkách používáme, případně můžeme s těmito provozovateli sdílet informace, které
nám byly pomocí cookies poskytnuty. Používání těchto nástrojů nám dovoluje naši nabídku neustále
vylepšovat a také lépe zohlednit vaše osobní preference a cílit naše reklamní kampaně tak, aby oslovily
ty, které by naše nabídka mohla nejvíce zaujmout.
Cookies používané třetími stranami a způsob použití údajů získaných jejich prostřednictvím se řídí
zásadami ochrany osobních údajů příslušných třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že tyto třetí
strany mohou informace, které získaly prostřednictvím cookies, zkombinovat s dalšími informacemi,
které jste jim poskytli nebo které získaly v důsledku toho, že používáte jejich služby.

5. JAK ZAKÁZAT UKLÁDÁNÍ COOKIES DO VAŠEHO
ZAŘÍZENÍ?
Váš webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby ukládaní cookies do vašeho zařízení zakázal či blokoval,
včetně cookies třetích stran. Je také možné zablokovat nebo povolit ukládání cookies jen pro určité
webové stránky. Cookies, které již jsou ve vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoli smazat. Chtěli
bychom vás však upozornit, že pokud ukládání cookies zasílané stránkami AGEM.CZ zcela zakážete,
nebudou stránky pracovat správně a může být omezena jejich funkčnost.
Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde:






Chrome .. (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs)
Safari … (https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ)
Firefox … (https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies)
Internet Explorer … (https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies)
Android … (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=cs)

Pro bližší informace můžete využít nápovědu vašeho prohlížeče.

