Zásady používání cookies
Doplňují naše Zásady ochrany osobních údajů a popisují užívání cookies na webu
https://www.marketingfestival.cz/ provozovaném společností Marketing Festival s.r.o.,
kontakt info@marketingfestival.cz

Co jsou to cookies
Cookies jsou malé soubory používané převážnou většinou webů, které jsou ukládány na
vašem zařízení pomocí internetového prohlížeče. Informace, které cookies obsahují, jsou
vytvořeny serverem webu a mohou být použity ve chvíli, kdy uživatel ze stejného zařízení
navštíví webovou stránku znovu. Cookies jsou vytvořeny, aby zaznamenávaly informace o
chování uživatele na stránce. Zaznamenávají se například údaje o přihlašování či prokliky
jednotlivých odkazů. Cookies neobsahují citlivé údaje. Nejedná se o počítačové programy
a nemohou být použity k šíření počítačových virů. Cookies se používají především pro:
-

-

identifikaci uživatele prostřednictvím síťových identifikátorů
uchování uživatelských preferencí
pomoc uživatelům dokončit jejich úkony prováděné na webové stránce bez nutnosti
znovu vpisovat informaci při přecházení ze stránky na stránku či při nové návštěvě
stránky
hledání chyb a bugů webu
pro zaznamenávání aktivity uživatelů
pro vytváření marketingu a reklam relevantních pro uživatele

Druhy cookies
Cookies je možné dělit podle doby, po kterou jsou uchovávány a podle subjektu, kterému
patří.
Dle doby uchovávání se cookies dělí na:
-

krátkodobé cookies, které jsou vymazány při zavření internetového prohlížeče, nebo
dlouhodobé cookies, které jsou v prohlížeči zařízení uchovávány po předem
stanovenou dobu. Tato doba však nesmí být delší než 13 měsíců od posledního
využití cookies. Tento typ cookies můžete manuálně z prohlížeče vymazat.

Podle subjektu, který cookies vydává, je možné je dělit na:
-

cookies prvních stran, které jsou vytvořeny webovým serverem právě navštívené
stránky, nebo
cookies třetích stran, které jsou ukládány jinou než navštívenou doménou. Toto je
možné pomocí odkazu na soubor, například JavaScript, který je uložen mimo
doménu.

Které cookies používáme

Cookies jsou užívány z řady důvodů popsaných níže, například proto, abychom vám co
nejvíce usnadnili používání našich webových stránek tím, že si zapamatujeme vaše
uživatelské nastavení. Ve většině případů bohužel neexistují standardizované možnosti
zákazu užívání všech cookies bez ztráty funkčnosti podstatných částí webu. Pokud si nejste
jisti, zda konkrétní cookies potřebujete, je pro řádné fungování webu doporučeno ponechat
povolené všechny typy.
Technické cookies
Jedná se o námi vytvářené nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu
funkčních prvků webové stránky marketingfestival.cz, díky kterým uživateli funguje
například vyhledávání na webu, jeho procházení či vstup do zabezpečených oblastí webu.
Nástroj používající cookies, který nám zajišťuje tyto nezbytné technické funkce, je
MailChimp.
Statistické cookies
Díky tomuto typu cookies držitel domény sbírá statistické údaje o tom, jak uživatel používá
a prochází webovou stránku, které části webu nejčastěji navštěvuje, případně odesílá
chybová hlášení, pokud se na webu objeví problém. Veškeré informace získávané ze
statistických souborů cookies jsou anonymní. Služby používající cookies, které nám zajišťují
tyto funkce, jsou Google Tag Manager, Google Analytics a Facebook.
Marketingové cookies
Sledují pohyb uživatele na webu. Slouží k tomu, aby byly uživateli následně nabízeny či
zobrazovány reklamy, které mohou být pro uživatele relevantní či analyzují, ve kterém
případě a za jakých podmínek se z návštěvníka webu stane zákazník. Použití těchto cookies
lze zakázat, aniž byste tím ovlivnili funkčnost webové stránky. Nástroje používající cookies,
které nám zajišťují tyto funkce, jsou Google Tag Manager, Google AdWords, Hotjar a
Facebook.
Popis používaných nástrojů:
MailChimp je online služba sloužící k odesílání zpráv. Cookie, které na našem webu
používáme, slouží například k určení, zda je uživatel na webu přihlášen, k předvyplňování
již jednou vložených údajů či k ověření, že je odesílaný formulář zabezpečen.
Google Tag Manager je systém pro správu měřících kódů na webových stránkách. Google
Tag Manager na webu shromažďuje statistické údaje a odesílá je službě Google Analytics.
Google Analytics je nástroj od společnosti Google, který nám umožňuje získávat statistická
data o uživatelích webu. Díky této službě je možné sledovat návštěvnost webu či chování
uživatelů na webu, jako je např. procházení jednotlivých sekcí webu. Tento nástroj je
používán na většině existujících webových stránek.
Google AdWords je online reklamní služba používající cookies a klíčová slova ke zvýšení
relevance naší webové stránky při vyhledávání na Googlu.

Hotjar je analytický nástroj, který nám pomáhá sbírat anonymní nečíselná data vložená na
náš web.
Facebook Pixel je javascriptový kód, který nám umožňuje měřit, optimalizovat a sestavovat
okruhy uživatelů pro cílené reklamní kampaně na naší Facebookové stránce.
Web https://www.marketingfestival.cz/ pracuje s těmito cookies:
Poskytovatel
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jejich preferencí na
webu a cílení reklamy
tak, aby se na web
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Zákaz užívání cookies
Při správě cookies můžete rozhodnout, které povolíte a které zakážete pomocí vašeho
internetového prohlížeče. Můžete zakázat užívání jen některých, či všech druhů cookies
najednou. Jak bylo zmíněno výše, pokud zakážete užívání všech cookies, může se stát, že
dojde k nefunkčností některých částí našeho webu.
Více informací o zákazu cookies a nastavení v jednotlivých prohlížečích najdete zde:
Google Chrome
Mozilla Firefox

Microsoft Edge
Safari
Opera
Pokud nechcete, aby byly na vaše zařízení ukládány cookies společnosti Google, můžete si
stáhnout tento plugin.
Pro další informace o cookies a jejich užívání doporučujeme web AboutCookies.org.uk
nebo nás můžete kdykoliv kontaktovat e-mailem.
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