Používání Cookies
Zásady používání cookies na webu
elitnimarketing.cz
Používáme soubory cookie (cookies) a příbuzné technologie na zefektivnění našich služeb. Na
našich stránkách používáme cookies pro různé účely. Používáme je na zjišťování vašich preferencí,
navigování mezi jednotlivými webovými stránkami, ověření vaší totožnosti a případně k zajištění
našich webových stránek.
Ve smyslu § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Sb. z., o elektronických komunikacích ve znění
pozdějších předpisů si Vás tímto dovolujeme informovat o používání cookies a na možnost změny
nastavení Vašeho prohlížeče pro případ, že vám aktuální nastavení využívání cookies nevyhovuje.

Používání cookies
Používáním webových stránek provozovaných na webu www.elitnimarketing.cz, vyjadřujete
souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením Vašeho internetového prohlížeče. Každý
prohlížeč má přednastavené povolené přijímání souborů cookies. Pokud neprovedete změnu
nastavení svého internetového prohlížeče a pokračujete v návštěvě našich webových stránek,
považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookies.

Co jsou cookies?
Soubory cookies jsou malé textové soubory, které webová lokalita ukládá ve vašem počítači nebo
mobilním zařízení při jejím prohlížení. Ukládají se do složky Vašeho prohlížeče. Při opětovné
návštěvě webové stránky, která soubor vytvořila, mohou být prohlížečem znovu odeslány. Cookies,
které používáme, nepoškozují Váš počítač ani jiná zařízení používaná k prohlížení internetu.

Jaké cookies používáme?
Základní – umožňují používání základních funkcí jako například přihlášení registrovaného uživatele
nebo předvyplnění formulářů. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme vám garantovat plnou

funkčnost našich stránek.
Provozní cookies – slouží k analýze chování uživatele webové stránky, zlepšování její funkčnosti a
vzhledu. Zakázáním těchto cookies, vám negarantujeme plnou funkčnost našich webových stránek.
Funkční cookies – slouží k poskytování služeb nebo zapamatování nastavení, z důvodu zvýšení
komfortu při práci se stránkou. Cookies si mohou například pamatovat položky, které jste vložili do
nákupního košíku e-shopu. Jejich vypnutí může znamenat, že přijdete o některé služby, případně po
jejich vypnutí si nebude stránka pamatovat, že jste některou službu odmítli.
Nutné cookies – cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro fungování našich stránek. Tyto
cookies o Vás neshromažďují informace, používané při marketingu a ani si nepamatují, kde jste se
na internetu pohybovali.
Cookies třetích stran – cookies, které vytvářejí a využívají poskytovatelé služeb jako Google
Analytics, Google AdSense nebo Facebook. Služby jsou integrovány do našich stránek, protože je
považujeme za užitečné a plně bezpečné.

Co mám dělat, pokud cookies nechci?
Většina internetových prohlížečů je po instalaci nastavena na automatické přijímání cookies. Pro
změnu tohoto nastavení naleznete informace v Nápovědě nebo Pomocí vašeho prohlížeče. Změny
nastavení jsou platné pouze pro konkrétní prohlížeč na daném zařízení. Zakázání cookies
pravděpodobně negativně ovlivní funkčnost navštěvovaných webových stránek.

