Politika Cookies
1. Služba neshromažďuje žádné automatické informace s výjimkou informací obsažených v
cookies.
2. Cookies jsou počítačové údaje, zejména textové soubory, které jsou uložené v koncovém
zařízení uživatele služby a jsou určeny pro použití na webu. Cookies obvykle obsahují název
webové stránky, ze které pocházejí, čas uchování na koncovém zařízení a jedinečné číslo.
3. Subjektem, který umísťuje na koncovém zařízení uživatele soubory cookies a získává k nim
přístup, je operátor služby ASDIRECT Sp. z o.o. se sídlem v Lodži, ul. Karolewska 13c kancelář
31.
4. Soubory cookies se používají pro:
a. přizpůsobení obsahu stránek prioritám uživatele a optimalizaci používání webových
stránek; tyto soubory zejména umožňují identifikovat zařízení uživatele a správně
zobrazit webovou stránku přizpůsobenou jeho individuálním potřebám;
b. vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé služeb používají webové
stránky, což umožňuje zlepšení jejich struktury a obsahu;
c. zachování uživatelské relace (po přihlášení), díky níž uživatel nemusí na každé
podstránce webu znovu zadávat uživatelské jméno a heslo;
5. Služba používá dva základní typy souborů cookies: "sezení" (session cookies) a "pevné"
(persistent cookie). Cookies "sezení" jsou dočasné soubory, které jsou uložené v koncovém
zařízení uživatele do doby odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí software
(webový prohlížeč). "Pevné" cookies jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele po dobu
zadanou v parametrech cookies nebo do doby jejich odstranění uživatelem.
6. Služba používá následující typy souborů cookies:
a. "nezbytné" soubory cookies, které umožní použivání služeb dostupných v rámci
služby, jako například soubory cookie ověřování používaných pro služby, které
vyžadují ověření pomocí služby;
b. cookies sloužící k zajištění bezpečnosti, např. jsou používány k odhalování podvodů v
ověřování v rámci služby;
c. "výkonné" cookies pro shromažďování informací o způsobu používání webových
stránek služby;
d. "funkční" cookies umožňující "zapamatovat" nastavení zvolené uživatelem a
přizpůsobení uživatelského rozhraní, např. pro zvolený jazyk nebo region, ze kterého
uživatel pochází, velikost písma, vzhled, webové stránky, atd.;
e. "reklamní" cookies umožňující předat uživatelům reklamní sdělení lépe přizpůsobená
jejich zájmům.
7. V mnoha případech software pro prohlížení webových stránek (prohlížeč) ve výchozím
nastavení povoluje ukládání cookies na koncovém zařízení uživatele. Uživatelé služby mohou

kdykoliv provést změny nastavení pro cookies. Tato nastavení lze změnit zejména takovým
způsobem, aby blokovaly automatickou podporu souborů cookies v nastavení webového
prohlížeče nebo aby o nich informovaly při každém umístění v zařízení uživatele služby.
Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání s cookies jsou k dispozici v
nastavení softwaru (webového prohlížeče).
8. Provozovatel webových stránek informuje, že omezené používání souborů cookies může mít
vliv na některé funkce dostupné na webových stránkách služby.
9. Soubory cookies umísťované v koncovém zařízení používají rovněž partneři a inzerenti
spolupracující s ASDIRECT.

