Informace o cookies a jak je používáme
Na webech skupiny WOOD & Company jsou v souladu se zákony používány cookies.

Co jsou to cookies?
Jako cookie se označuje malý soubor dat, který server pošle prohlížeči a ten je uloží na počítači uživatele. Při každé
další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování
jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. a zjednodušují tak používání webů.
Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový. Přesto mají cookies význam pro ochranu soukromí.
Navštívený web si totiž může ukládat do cookies jakékoliv informace, které o návštěvníkovi zjistí, a může tak postupně
zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka. V žádném případě však nelze cookies použít pro zjištění totožnosti
návštěvníků.
Informací z cookies se dá posléze využívat pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocování chování návštěvníků, apod.
Tyto informace však lze získávat i bez cookies, proto toto jejich využití nemůže být považováno za zvlášť nebezpečné.

Kde cookies používáme?
Na webu wood-re.com a dalších webech provozovaných a podporovaných skupinou WOOD & Company.

Proč soubory cookies používáme?
Ve zkratce se dá říct, že jsou používány k optimálnímu nastavení poskytovaných informací skrz všechny stránky webu,
nastavení odkazů a dalších funkčních částí webu. Zároveň prohlížení webových stránek nijak nezpomalují.

Technické cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování internetových stránek. Kdybyste je ve svém prohlížeči neměli,
některé funkce by nemusely fungovat zcela správně. Například by si daná stránka nepamatovala vámi zadané údaje
a pokaždé byste je museli zadávat znovu.

Cookies třetích stran
Používáme i nejrůznější služby našich partnerů, kteří rovněž používají cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími
stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Jde zejména o systémy pro doručování reklamy
nebo analýzy návštěvnosti. Na našich stránkách využíváme anonymní identifikátory a soubory cookies třetích stran
pro cílení reklamních sdělení.
Analytické cookies
Analytické cookies nám pomáhají webové stránky pro vás neustále vylepšovat právě díky sledování statistických
údajů. Například jaká byla celková návštěvnost dané stránky, kolik lidí celkem kliklo na dané tlačítko apod.
Jako analytické nástroje využíváme Google Analytics, Google AD Sense a Google Tag manager.
Marketingové cookies
Neodesílají vám hromadu mailů, to cookies neumí. Úkolem těchto cookies je správné zobrazení nabídek na internetu
dle vašich preferencí, abychom vás neobtěžovali s něčím, co vás nezajímá. Využíváme nástroje od Facebook a Google.

Souhlas s používáním cookies
Tím, že webové stránky spravované WOOD & Company používáte, berete na vědomí a akceptujete používání
souborů cookies. Informace o vašich právech jsou upraveny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.
Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.
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Správa souborů cookies
Správu souborů cookies umožňuje každý prohlížeč a spravovat si je můžete sami. K dispozici je hned několik
možností:




Soubory cookies lze blokovat = zakázat, ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně a některé
funkční části, např. kalkulačky a jiné formuláře vám pravděpodobně nebudou fungovat tak, jak je běžně
používáte
Soubory cookies můžete spravovat či smazat, ale i v tomto případě platí, že určité části webových stránek
nemusí fungovat správně.

Jak zkontrolovat nastavení cookies v různých prohlížečích?
Zde naleznete informace o nastavení konkrétního prohlížeče:

Google Chrome

Firefox

Internet Explorer a Edge

Safari

Opera

Seznam
Užitečné odkazy:







Více informací o cookies Kentico
Více informací o cookies Google, YouTube
Více informací o cookies LinkedIn
Více informací o cookies Facebook
Více informací o cookies Smartlook
Více informací o systému Adform
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