Politika pro ochranu údajů, které získáváme tím, že využíváte naše služby online
Děkujeme za návštěvu našich webových stránek. Níže uvedená politika společnosti Mikro Trading a.s., se sídlem Podivín 991,
691 45 Podivín, IČ 47905522, je platná pro všechny Webové stránky, které jsou provozovány společností nebo pro společnost,
nebo stránky značek na platformách třetích stran (např. YouTube a Facebook, Google).
Návštěvou naší 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.
ü

Jak a proč používáme 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. 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. Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom Vás osobně identifikovali a nikdy do
nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.
ü

Jak Využívání cookies upravit nebo omezit

Vymazání – cookies můžete vymazat ve vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.
Blokování cookies
Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek
omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele
konkrétního prohlížeče:
• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
Cookies lze podle trvanlivosti rozdělit na dva základní druhy
• Krátkodobé (session cookies) – zůstávají ve Vašem prohlížeči do zavření Vašeho prohlížeče, poté se vymažou.
• Dlouhodobé (persistent cookies) – zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení Vašeho prohlížeče
a nastavení cookies) nebo dokud je ručně neodstraníte.
Na našich webech používáme tyto cookies:
• Technické (krátkodobé) – jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce stránek, tj. vložení produktů do košíku,
proces nákupu a zobrazení verze stránky vyžadující javascript nebo bez něj.
• YouTube (krátkodobé i dlouhodobé) – využívá je přehrávač videí YouTube. Jsou na Váš počítač umístěny ve chvíli, kdy
přehrávač spustíte.
• Google Analytics (dlouhodobé) - abychom Vám mohli stránky lépe přizpůsobit, využíváme pro měření anonymních
dat o chování uživatelů nástroj Google Analytics. Informace o způsobu shromažďování a použití vašich informací se
strany Google analytics naleznete v jejich politikách na ochranu soukromí.
• MailChimp (krátkodobé i dlouhodobé) – generované aplikací Mailchimp. Tyto cookies nám umožnují vyhodnotit
účinnost reklamního kanálu.
Některé stránky na tomto portálu obsahují prvky vložené z jiných stránek jako např. YouTube, Facebook, Google. Tyto stránky
mohou na Vašem počítači také ukládat své soubory cookies. Nastavení těchto souborů cookies nemůžeme nijak ovlivnit,
a proto, chcete-li se dozvědět více o tom, jak a proč jsou používány, navštivte webové stránky příslušných třetích stran.
ü

Cookies vlastníka stránek

Webová stránka
mikrotrading.cz

www.mikrohracky.cz
paulinda.cz
duchhracek.cz

Identifikace Cookies
3 cookies. 1 = Nastavení jazyka webu, 2 = Ověření, že se nejedná o útočníka (aplikace
WordFence), 3 = Číslo relace, jenž bude zaznamenáno v případě napadení systému
(aplikace WordFence)
2 cookies. 1 = BrwwUpuP2L64DV9h: nutná cookie, kterou používá laravel framework
pro ukládání session, 2 = remember_82e5d2c56bdd0811318f0cf078b78bfc: slouží pro
zapamatování loginu (když člověk zaškrtne "zapamatovat přihlášení" u loginu)
5x cookies: 1-3 = Google analytics (začínají na _ga), 4 = Session ID serveru pro správnou
funkci, 5 = Identifikace v případě útoku (aplikace WordFence)
9x cookies: 1x Reklamní cookie Doubleclick Googlu, 2-4 = GA cookie Google Analytics, 5
= Session ID serveru, nutná k funkci (PHPSessionID), 6 = server ID (idenfifikace

Shoptetu o jaký web se jedná), 7= External Font (vlastní proměnná Shoptetu, asi nutná
k funkci/zda byl načten externí font atp.), 8 = Facebook, identifikace facebook ID
(https://securehomes.esat.kuleuven.be/~gacar/fb_tracking/), 9 = Server ID pro CDN nahrávání obrázků
ü

Další podobné technologie

IP adresy
IP adresa je číslo, které používají počítače v síti pro identifikaci vašeho počítače při každém přihlášení k internetu.
Můžeme určovat IP adresy pro účely (mimo jiné): řešení technických problémů, udržování bezpečnosti a ochrany Webových
stránek, omezování přístupu na Webové stránky určitým uživatelům a lepší pochopení způsobu využití našich stránek.

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 informace o prohlížeči a operačním systému uživatele, 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), příp. další, které nikdy nepoužíváme k tomu, abychom Vás osobně identifikovali.
Log soubory jsou používány pouze interně a nejsou spojeny s žádným konkrétním uživatelem.
ü

Aktualizace právního oznámení

Vyhrazujeme si právo na provedení jakýchkoliv změn a oprav tohoto oznámení. Pro získání aktuálních informací, prosím,
vždy navštivte tuto stránku, abyste si je mohli zkontrolovat.
Pokud se chcete dozvědět více o souborech cookies, navštivte http://www.allaboutcookies.org

