Zásady používání cookies
Ač cookies zní lahodně, nejspíš by vám nechutnaly. Cookies jsou soubory o téměř nulové
velikosti, které ukládají informace do prohlížeče. K tomuto dochází především proto, aby se
uchovaly informace z předchozích návštěv, na základě čehož se Vám internetové stránky
přizpůsobí a mohou tak poskytovat lepší služby.
Nám v Nyxies cookies hlavně slouží:
•
•
•

ke zlepšení funkčnosti naších stránek;
k přizpůsobení naší nabídky dle často používaných funkcí;
k zapamatování vašich přihlašovacích údajů a úspoře času.

Nebezpečnost cookies
Cookies samy o sobě pro počítač nebezpečné nejsou. Když však Váš počítač není nijak chráněn,
lze jich zneužít, a to zejména tehdy, pokud získá útočník přístup k počítači nebo mobilnímu
zařízení. Pro bližší informace o tomto doporučujeme článek na Wikipedii.

Dělení souborů cookies
Cookies, které používáme na našich stránkách mohou být buď časově omezené, jež zůstávají
uloženy pouze do doby, než zavřete prohlížeč, anebo dlouhodobé, které jsou uloženy, dokud
jejich platnost neskončí anebo dokud je sami neodstraníte manuálně.
Co se týče funkce, můžeme je rozdělit následovně:
•
•
•
•

esenciální neboli nezbytné jsou cookies nutné pro základní funkce našich stránek,
analytické, které nám umožňují zjistit, jak návštěvníci naše stránky používají,
remarketingové, jež používáme k cílení reklamy na návštěvníky,
konverzní a sledovací, které slouží k analýze výkonu dalších prodejních kanálů,

Soubory cookies třetích osob
Mimoto existují i cookies, které shromažďují informace, které jsou využity třetími osobami. Podle
těchto informací Vás nicméně nelze identifikovat.

Výčet cookies na stránkách Nyxies
Během toho, co procházíte naše stránky mohou být využity např. tyto soubory cookies:
Název

Platnost

Funkce

Facebook

trvalá

Sledovací, remarketingová,
konverzní

Google AdWords

trvalá

Sledovací, remarketingová,
konverzní

18 měsíců

Criteo

Sledovací, remarketingová,
konverzní

Odmítnutí používání souborů cookie
Používání cookies lze nastavit ve Vašem prohlížeči. Většinou jsou přijímaná ve výchozím
nastavení, ale je možné je i odmítnout úplně nebo nastavit užívání jen některých. V případě, že
odmítnete používání esenciálních neboli nezbytných cookies, nemusí správně fungovat funkce
našich stránek, a proto ani Vy je nebude moct používat.

Nastavení
Zde naleznete nastavení pro konkrétní prohlížeče:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chrome
mobilní - Android
mobilní - iPhone, iPad, iPod touch
Safari
Firefox
Opera
Ubuntu
Microsoft Edge
Internet Explorer
Starší verze IE

