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VYUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES
Webové stránky www.aquamarinespa.cz využívají k poskytování služeb, personalizaci reklam
a analýze návštěvnosti soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají
ve vašem PC, tabletu nebo smartphonu. Některé z těchto souborů jsou nezbytné pro optimální
fungování stránek, jiné nám pomáhají webové stránky analyzovat nebo nám umožňují zajistit
lepší uživatelský zážitek (zapamatovat si uživatele a uspořádat obsah stránek dle jeho
preferovaných zájmů, což vede k ulehčení prohlížení stránek uživatelem).
Tyto stránky používají jak dočasné soubory cookies, které jsou uloženy v zařízení uživatele jen
po dobu trvání relace, tak trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele v
závislosti na nastavené době existence konkrétního souboru cookie.
1. COOKIES POUŽITÉ NA STRÁNKÁCH
Universal Analytics
Tyto stránky využívají službu Universal Analytics (Google Analytics), poskytovanou společností
Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Universal Analytics používá souborů "cookies", které
jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání
této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně
vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených
státech. Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření
zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících
se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace
třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat
tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která
má k dispozici. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností
Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
Detailní informace o Google Analytics a
http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ .
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Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ).

Ostatní cookies použité na stránkách






Potřebné soubory cookies pomáhají vytvářet používané webové stránky tak, že umožňují
základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup k chráněným oblastem webových
stránek. Webové stránky nemůžou řádně fungovat bez těchto souborů cookies.
Preferované soubory cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si informace, které
změní způsob, jakým se webová stránka chová, nebo vypadá, jako například váš preferovaný
jazyk nebo region, ve kterém se právě nacházíte.
Statistické soubory cookies pomáhají majitelům webovým stránek, aby pochopili, jak
komunikovat s návštěvníkem webových stránek prostřednictvím sběru a hlášení informací
anonymně.
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Marketingové soubory cookies se používají na sledování návštěvníků na webových stránkách.
Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele a tím
cennější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.
Nezařazené soubory cookies jsou cookies, které právě zařazujeme, společně s poskytovateli
jednotlivých souborů cookies.

2. NASTAVENÍ (ODSTRANĚNÍ) COOKIES
Cookies jsou ve většině prohlížečů ve výchozím nastavení povoleny. Pokud nechce uživatel
cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí
provést potřebná nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Více informací o tom, jak zapnout
a vypnout soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nápovědě ve vašem prohlížeči.
Nastavení zákazu použití cookies může znamenat omezení nebo nedostupnost některých
funkcionalit těchto stránek.

Imaginox a.s.
Sídlo firmy: Na Ježově 370, 251 66 Senohraby, IČO: 03070069, DIČ: CZ03070069 zapsáno v OR oddíl B, vložka 19743
Bankovní spojení: UniCreditBank, č.ú.2107376816/2700

