Zásady používání souborů cookie pro Easywed.cz
Toto jsou zásady používání souborů cookie pro Easywed.cz, přístupné z https://www.easywed.cz
Co jsou soubory cookie
Jak je běžnou praxí téměř u všech profesionálních webů, používá tento web ke zlepšení vašeho
zážitku soubory cookie, což jsou malé soubory stažené do vašeho počítače. Tato stránka popisuje,
jaké informace shromažďují, jak je používáme a proč někdy potřebujeme tyto cookies ukládat.
Sdílíme také, jak můžete zabránit ukládání těchto souborů cookie, což však může snížit nebo „rozbít“
určité prvky funkčnosti stránek.
Obecnější informace o souborech cookie naleznete v části „Co jsou soubory cookie“. Informace
týkající se cookies z těchto zásad používání cookies pocházejí od generátoru zásad ochrany osobních
údajů.

Jak používáme soubory cookie
Soubory cookie používáme z různých důvodů, které jsou podrobně popsány níže. Ve většině případů
bohužel neexistují žádné standardní průmyslové standardy pro deaktivaci cookies bez úplného
deaktivování funkcí a funkcí, které přidávají na tento web. Doporučujeme vám ponechat všechny
soubory cookie, pokud si nejste jisti, zda je potřebujete nebo ne v případě, že jsou použity k
poskytování služby, kterou používáte.

Zakázání souborů cookie
Nastavení cookies můžete zabránit úpravou nastavení ve vašem prohlížeči (postup najdete v
nápovědě k prohlížeči). Pamatujte, že deaktivace cookies ovlivní funkčnost tohoto a mnoha dalších
webových stránek, které navštěvujete. Zakázání souborů cookie bude mít obvykle za následek také
deaktivaci určitých funkcí a funkcí tohoto webu. Proto se doporučuje, abyste cookies nevypínali. Tyto
zásady používání souborů cookie byly vytvořeny pomocí generátoru zásad používání souborů cookie z
webu CookiePolicyGenerator.com.

Soubory cookie, které nastavujeme

Soubory cookie související s účtem
Pokud si u nás vytvoříte účet, použijeme cookies pro správu procesu registrace a obecnou správu.
Tyto soubory cookie budou obvykle odstraněny, když se odhlásíte, ale v některých případech mohou
později zůstat, aby si při odhlášení pamatovali předvolby vašeho webu.

Přihlašovací soubory cookie
Cookies používáme, když jste přihlášeni, abychom si tuto skutečnost pamatovali. To zabrání tomu,
abyste se museli přihlašovat pokaždé, když navštívíte novou stránku. Tyto soubory cookie jsou

obvykle odstraněny nebo vymazány při odhlášení, aby bylo zajištěno, že k omezeným funkcím a
oblastem budete mít přístup pouze po přihlášení.

Objednávky zpracovávající související soubory cookie
Tato stránka nabízí elektronický obchod nebo platební prostředky a některé soubory cookie jsou
nezbytné k zajištění toho, aby si vaši objednávku pamatovali mezi stránkami, abychom ji mohli řádně
zpracovat.

Soubory cookie související s formuláři
Když odesíláte údaje prostřednictvím formuláře, jako jsou ty, které najdete na kontaktních stránkách
nebo ve formulářích komentářů, mohou být nastaveny soubory cookie, aby si pamatovaly vaše
uživatelské údaje pro budoucí korespondenci.

Soubory cookie třetích stran
V některých zvláštních případech používáme také soubory cookie poskytované důvěryhodnými
třetími stranami. Následující část podrobně popisuje, které soubory cookie třetích stran se na tomto
webu můžete setkat.
Tento web využívá Google Analytics, což je jedno z nejrozšířenějších a nejdůvěryhodnějších
analytických řešení na webu, které nám pomáhá porozumět tomu, jak web používáte, a způsoby, jak
můžeme vylepšit vaše prostředí. Tyto soubory cookie mohou sledovat věci, například to, jak dlouho
strávíte na webu a na stránkách, které navštěvujete, abychom mohli pokračovat ve vytváření
poutavého obsahu.
Další informace o souborech cookie Google Analytics najdete na oficiální stránce Google Analytics.

Více informací
Doufejme, že to pro vás vyjasnilo věci a jak již bylo zmíněno dříve, pokud existuje něco, co si nejste
jisti, zda potřebujete, nebo ne, je obvykle bezpečnější nechat soubory cookie povoleny pro případ, že
by došlo k interakci s jednou z funkcí, které používáte na našem webu.
Pokud však stále hledáte další informace, můžete nás kontaktovat pomocí jedné z našich
preferovaných kontaktních metod:

E-mail: info@easywed.cz

