PRAVIDLA SOUBORŮ COOKIES
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BSCR (Bridgestone Europe NV/SA, odštěpný závod CR, Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 5) používá
cookies ke zvýšení spokojenosti návštěvníků na svých internetových stránkách.
www.myfirststop.cz automaticky neshromažďuje žádné informace s výjimkou informací obsažených v
cookies.
Cookies jsou počítačová data, konkrétně textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení
uživatele webových stránek pro účely používání webových stránek. Soubory cookie obvykle obsahují
název webové stránky původu, čas ukládání na koncovém zařízení a jedinečné číslo.
Provozovatel webových stránek (They.pl se sídlem na ul. Konstruktorska 12, 12-673 Varšava) ukládá a
přistupuje k cookies na koncovém zařízení uživatele webových stránek.
BSCR je správcem osobních údajů, které zpracovává webová stránka.
Soubory cookies se používají pro následující účely:

a)

přizpůsobení stránek webových stránek uživatelským preferencím a optimalizaci využití webových
stránek; konkrétně soubory cookie umožňují rozpoznat zařízení uživatele webových stránek a zobrazit
přizpůsobenou webovou stránku;
b) vytváření statistik s cílem pomoci pochopit, jak uživatelé webových stránek používají webové stránky,
aby zlepšili jejich strukturu a obsah;
c) zachování relace uživatele webových stránek (po přihlášení), takže uživatel nemusí znovu zadávat
přihlašovací jméno a heslo na každé jednotlivé webové stránce;
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ZPRACOVANÉ TYPY SOUBORŮ COOKIES

Webové stránky používají dva hlavní typy souborů cookie: cookies relací a trvalé soubory cookie.
Soubory cookie relací jsou dočasné soubory uložené na koncovém zařízení uživatele, dokud se uživatel
odhlásí, opustí webovou stránku nebo vypne software (webový prohlížeč). Trvalé soubory cookie jsou
ukládány na koncovém zařízení uživatele po dobu stanovenou v parametrech cookie nebo do doby,
než uživatel odstraní.
Webové stránky používají následující typy souborů cookie:

a)

"nezbytně nutné" cookies umožňující využívat služby nabízené webovou stránkou, např. ověřování
cookies používaných ve službách, které vyžadují ověřování webových stránek;
b) soubory cookie používané k zajištění zabezpečení, např. slouží k detekci zneužití autentizace webových
stránek;
c) "výkonné" soubory cookie, které umožňují shromažďování informací o způsobu používání stránek
webových stránek;
d) "funkční" soubory cookie umožňující "zapamatování" uživatelských nastavení uživatele a personalizace
uživatelského rozhraní týkající se např. zvolený jazyk nebo region, velikost písma, vzhled webové
stránky atd.;
e) "reklamní" soubory cookie umožňující personalizaci reklamního obsahu poskytovaného uživatelům.
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SOFTWARE POUŽÍVAJÍCÍ SOUBORY COOKIES

V mnoha případech software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) automaticky
umožňuje ukládání souborů cookie do koncového zařízení uživatele. Uživatelé webových stránek
mohou kdykoli změnit nastavení cookies. Tato nastavení mohou být změněna tak, aby blokovala
podporu automatických souborů cookie v nastavení prohlížeče nebo aby informovala o každém
nahrávání do zařízení uživatele webových stránek. Podrobné informace o možnostech a zacházení s
soubory cookie naleznete v nastavení softwaru (webového prohlížeče).
Provozovatel webových stránek informuje, že omezení používání cookie mohou ovlivnit některé
funkce dostupné na stránkách webových stránek.
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Soubory cookie uložené na koncovém zařízení uživatele webových stránek mohou také použít
inzerenti a partneři spolupracující s provozovatelem webových stránek.
Více informací o cookies najdete na www.bridgestone.eu.

