Nestlé politika Cookies
Děkujeme za návštěvu našich webových stránek. Tato politika společnosti Nestlé Česko s.r.o., se
sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ 143 20, IČ 457 99 504, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10481 (dále jen „Nestlé“) pro cookies
je platná pro Webové stránky nebo stránky značek na platformách třetích stran (např. YouTube a
Facebook) a aplikace na daných stránkách, které jsou provozovány společností nebo pro společnost
Nestlé (Webové stránky).
Návštěvou Webové stránky a aktivním odsouhlasením souhlasíte s používáním cookies a jinými
technologiemi na vyhodnocení chování na stránkách, jak je uvedeno v této politice. Pokud
nesouhlasíte, změňte si nastavení prohlížeče podle Vašich potřeb nebo Webové stránky
nenavštěvujte. Zakázání cookies může ovlivnit funkčnost Webových stránek.
Při použití mobilního zařízení pro připojení k internetu se seznamte s podmínkami užití specifickými
pro danou aplikaci.
Co jsou cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou umístěné na Váš počítač Webovými stránkami, které
navštívíte. Jsou obecně používané pro fungování Webových stránek, anebo aby stránky pracovaly
efektivně, stejně jako aby poskytovaly informace vlastníkům Webových stránek. Níže najdete
detaily o sbíraných informacích, a jak tyto informace používáme. Pro více informací o druhu dat,
které shromažďujeme, se podívejte do dokumentu Podmínky používání webových stránek.
Jak a proč používáme cookies?
Cookies používáme pro zlepšení funkčnosti Webových stránek a abychom lépe porozuměli, jak naši
návštěvníci stránky, nástroje a služby používají. Cookies nám usnadňují personalizovat nebo zlepšit
Vaši zkušenost s Webovými stránkami při příští návštěvě, k získání informací o spokojenosti uživatelů
a ke komunikaci s Vámi jinde na internetu.
Jaké typy cookies se používají?
Na Webových stránkách můžeme používat následující cookies.
Relační cookies (session cookies)
Jde o dočasné soubory, které se vymažou po uzavření prohlížeče. Pokud se na Webové stránky
vrátíte, stránky Vás budou považovat za nového návštěvníka.
Trvalé cookies (persistent cookies)
Tyto cookies zůstanou na Vašem prohlížeči, dokud je manuálně nesmažete nebo dokud je prohlížeč
nesmaže podle nastavení pro mazání cookies. Tyto cookies Vás budou považovat za návštěvníka,
který se na stránky vrací.
Nezbytné cookies (necessary cookies)
Nutné cookies jsou bezpodmínečně nutné pro fungování Webových stránek. Cookies Vás navigují po
stránkách a umožňují funkčnost stránek.
Cookies, které posílají vaše informace
Jde o cookies, které nastavujeme pro Webové stránky, a mohou být rozeznány pouze těmito
stránkami. Jsou známé jako cookies vlastníka stránek („First Party“ cookies).
Umisťujeme cookies na Nestlé reklamu, která je na stránkách jiných, třetích stran (např.
Facebook). Přes tyto cookies získáme informaci, když kliknete na reklamu. V takovém případě
Nestlé umisťuje cookies třetí strany (“Third Party“ cookies). Nestlé může použít tyto informace, aby
se Vám zobrazila reklama odpovídající Vašemu zájmu nebo dle Vašeho chování na internetu.
Cookies, které posílají informace jiným společnostem
Jde o cookies nastavené na Webovou stránku partnerskými společnostmi (jako Facebook nebo
inzertní společnosti). Tyto strany mohou použít nasbíraná data k anonymnímu zacílení reklamy na
jiných stránkách.
Seznam cookies použitých na Webových stránkách

Následující tabulky kategorizují a popisují různé cookies použité na těchto stránkách:
Funkční Cookies
Typ

analytické

Kategorie

trvalé
sekce
třetí strana

Účel

Pomáhají porozumět, jak se návštěvníci chovají na stránkách a poskytují
informace o navštívených místech, stráveném čase, atd. Pomáhají zlepšit
funkčnost stránek.

Jaká data sbírá

Všechna data jsou sbírána a zpracována anonymně.

detaily

Google Analytics:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/
cookie-usage
DoubleClick:
https://support/google.com/adsense/answer/2839090?hl=en

Cookies pro sociální sdílení
Někdy nazývané „Third Party“ nebo „social widgets“
Typ

sdílení na sociálních sítích

Kategorie

třetí strana

Účel

Sdílení na soc. sítích zajišťuje třetí strana. Tyto strany mohou zanechat cookies
na Vašem počítači, když použijete nástroje soc. sdílení na stránkách nebo pokud
jste na soc. sítě přihlášeni. Pomáhají vylepšit Vaši zkušenost se stránkou.
Umožňují Vám sdílet obsah a usnadňují přístup na soc. sítě a nástroje soc. sítí.

Jaká data sbírá

Mohou sbírat os. údaje, které jste dobrovolně poskytli, např. jméno.

detaily

Facebook:
https://www.ghostery.com/en/apps/facebook_social_plugins
Twitter:
https://www.ghostery.com/en/apps/twitter_button

Pro cílení reklamy
Typ

Určování pohybu na internetu

Kategorie

Trvalé
Sekce
Třetí strana

Účel

Používají se k dodávání obsahu přes cílenou reklamu, která je relevantní Vám a
Vašim zájmům nebo je limitovaná počtem zhlédnutí pro danou reklamu.
Pomáhají měřit efektivitu reklamních kampaní na Nestlé stránkách a jiných
webech. Můžeme sdílet tyto informace se třetími stranami včetně agentur.

Jaká data sbírá

Určují uživatele podle IP adresy

detaily

DoubleClick:
https://www.ghostery.com/en/apps/doubleclick

Další podobné technologie
IP adresy
Můžeme určovat IP adresy pro účely (mimo jiné): (i) řešení technických problémů, (ii) udržování
bezpečnosti a ochrany Webových stránek, (iii) omezování přístupu na Webové stránky určitým
uživatelům a (iv) lepší pochopení způsobu využití našich stránek. IP adresa je číslo, které používají
počítače v síti pro identifikaci vašeho počítače při každém přihlášení k internetu.
Log soubory
My (nebo třetí strana našim jménem) můžeme shromažďovat informace ve formě log souborů, které
zaznamenávají aktivitu Webové stránky a shromažďují statistiky o návycích webových uživatelů při
prohlížení. Tyto položky jsou generovány anonymně a pomáhají nám shromažďovat mimo jiné (i)
informace o prohlížeči a operačním systému uživatele, (ii) informace o relaci uživatele (jako
například URL adresu, ze které přišel, čas a datum návštěvy naší stránky, jaké stránky zobrazoval a
po jak dlouhou dobu) a (iii) další podobná navigační nebo clickstream data. Informace zachycené v
našem log souboru také používáme pro naše interní marketingové a demografické studie, abychom
mohli neustále zlepšovat a přizpůsobovat online služby, které Vám poskytujeme. Log soubory jsou
používány pouze interně a nejsou spojeny s žádným konkrétním uživatelem.
Webové majáky
Můžeme používat webové majáky (nebo průhledné GIFy) na našich webových stránkách nebo je
zahrnout do e-mailových zpráv, které Vám zasíláme. Webové majáky (také známé jako „webové
blechy“) jsou malé řetězce kódu, které umožňují použít grafický obrázek na Webové stránce nebo v
e-mailové zprávě pro účely přenosu dat zpět k nám. Informace shromážděné prostřednictvím
webových majáků mohou obsahovat některé informace popsané výše v sekci IP adresy a také
informace o tom, jak uživatel reaguje na e-mailovou kampaň (např. čas otevření e-mailu, kam
uživatel z e-mailu pokračuje, atd.). Informace z webových majáků používáme pro různé účely,
včetně, ale nikoli výhradně pro reporting provozu na stránce, počítání unikátních přístupů, reklamu
a e-mailový audit a reporting a personalizaci.
Nastavení cookies
V úvodu Webových stránek je upozornění na cookies a okénko pro akceptaci. Vy sami si můžete na
svém prohlížeči nastavit varování nebo cookies zakázat. Cookies nepotřebujete k pohybu na většině
stránek, nicméně všechny funkcionality nemusí být aktivní. Podívejte se na „Nápovědu“ ve Vašem
prohlížeči (jako Internet Explorer, Firefox, Chrome) pro nastavení. Pamatujte, že při použití různých
počítačů v různých lokacích budete muset měnit nastavení pro každý prohlížeč.
Protože webové majáky jsou součástí webových stránek, není možné je zakázat, ale podchytit je
volbou cookies, které nastavují.
Navíc je možné buď povolit užívání cookies na počítači nebo jejich zakázání přes následující
odkazy:
http://www.aboutads.info/choices/#completed nebo http://www.youronlinechoices.eu/ .
Aktualizace právního oznámení
Vyhrazujeme si právo na provedení jakýchkoliv změn a oprav tohoto oznámení. Prosím, navštivte
občas tuto stránku, abyste si mohli zkontrolovat tyto informace a nové dodatečné informace.
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