Informační povinnost k souborům cookies na webu
park-hotel-praha-pruhonice.cz/cs/
Jako cookie (anglicky koláček) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která
www server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další
návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží
k rozlišování jednotlivých uživatelů (ovšem nelze identifikovat konkrétního uživatele),
ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.
Přestože většina prohlížečů cookies podporuje, jiné jednodušší prohlížeče (např. na
mobilních zařízeních) je podporovat nemusejí; navíc cookies lze ve většině prohlížečů
zakázat. Máte tedy možnost si cookies povolit/zakázat sami.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)
Jaké soubory cookies využíváme:
Soubory cookie, které používáme lze rozdělit na krátkodobé (session) uložené pouze
dočasně po dobu, co máte otevřený prohlížeč a dlouhodobé (persistent), uložené v
počítači, dokud je ručně neodstraníte nebo je neodstraní proces uložení cookies.
Google Analytics – naše statistiky návštěvnosti
DoubleClick - Google remarketing
PHPsessid - funkčnost webu
YouTube – videa na webu
Facebook.com – propojení s facebook profilem
Tripadvisor.cz - propojení s tripadvisor profilem
Imedia.cz – remarketing pro Seznam
Proč je využíváme:




efektivita poskytovaných služeb
správná funkčnost www stránek
statistiky, reklama, SEO optimalizace

Typy cookies:






konverzní, pomáhají vylepšit a analyzovat funkci stránek
trackingové, s konverzemi umožní analyzovat výkon různých prodejních kanálů
remarketingové, pro nastavení reklam a jejich správnému cílení i zobrazení
analytické, pomáhají zvýšit uživatelský komfort i efektivitu webu
nezbytné, technické, (essential), potřebné k základní funkčnosti webu

Mnoho cookies může shromažďovat informace, které pak jsou dále využity „třetími
stranami“, které např. přímo podporují reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“).

Tyto kampaně mohou být spravovány externí firmou (Facebook, Heureka, Seznam,
Google). Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat.
Jak odmítnout cookies v prohlížeči:
Cookie můžete pomocí webového prohlížeče odmítnout / povolit.
Odkazy k nastavení v prohlížeči jsou níže.

Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&h
l=cs
Mozilla
https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:
Název cookie

Typ

Doba

Google Analytics / Google
(1P_JAR / AID / APISID / CONSENT / HSID / NID /
SAPISID / SID / SIDCC / SSID /_ga /)

Analytical, Tracking
3d-parties

Persistent
1 měsíc
12 měsíců
24 měsíců
240 měsíců
6 měsíců
24 měsíců
3 měsíce
24 měsíců

Facebook.com
(act / c_user / datr / fr / pl / presence / sb / wd / xs)

Analytical, Tracking
3d-parties

Session
Persistent
1 den
4 měsíce
12 měsíců
30 měsíců

Doubleclick.net
(DSID / IDE)

Tracking, Konverzní,
Remarketing

Persistent
14 dní
12 měsíců

Imedia.cz
(SID)

Tracking, Konverzní,
Remarketing

Persistent
1 měsíc

Název cookie

Typ

Doba

cookie_accepted
(souhlas s používáním cookies na webu)

Essential

Persistent
87 měsíců

Tripadvisor.com
(CM / TACds / TATravellnfo / TAUD / TAUnique /
PAC / PMC / TART / TASSK / URMCID / _gads

Analytical, Tracking
3d-parties

Persistent
120 měsíců
2 měsíce
14 dní
24 měsíců
5 dní
6 měsíců
24 měsíců

Youtube.com
(YSC / APISID / CONSENT / HSID / LOGIN_INFO /
PREF / SAPISID / SID / SSID / VISITOR)

Analytical, 3d-parties

Session
Persistent
12 měsíců
24 měsíců
240 měsíců
12 měsíců

PHPSESSID
(_utma / _utmb / _utmc / _utmt / _utmv / _utmz)
pro funkčnosti prohlížení webu

Essential

Session

Dne 23. 5. 2018 vypracovala společnost BOHEMI, spol. s r.o.

