Naše podmínky užívaní
souboru cookies
pro web www.salon24.cz, provozovaný společností Style
Management s.r.o.
Během návštěvy webových stránek Salon24.cz automaticky
umístíme na váš počítač jeden (případně více) souborů cookies,
které jsou využívány především pro zvýšení vašeho komfortu při
používání našich webových stránek.

Co jsou to cookies
Cookies jsou drobné textové dokumenty, vytvořené webovou
stránkou, které jsou ukládány na zařízení návštěvníků webu
Salon24.cz pomocí prohlížeče. Tyto soubory jsou při návratu na
webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery.
S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích
aktivitách uživatelů. Informace obsažená v cookies je anonymní,
neobsahuje citlivé údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby.
Cookies využívá většina webových stránek.

Jaké se dělí cookies
Cookies se dělí dle doby, na kterou jsou ukládány na dlouhodobé
a krátkodobé. Dále dle strany, která cookies využívá na cookies
ukládané samotnou webovou stránkou (cookies první strany) a
na cookies třetích stran, které jsou využity pro aplikace a služby
třetích stran.
• Krátkodobé jsou vymazány z vašeho prohlížeče poté, co ho
zavřete.
• Dlouhodobé jsou ve vašem prohlížeči uchovávány. Vymazány

jsou až po určité době, v závislosti na nastavení vašeho
prohlížeče.
• Cookies první strany, jsou vytvářené a ukládané samotný
webem a mohou být nezbytné pro fungování dané stránky
či její částí. Jsou navázané ke konkrétní doméně
provozovatele webu. Jsou jak krátkodobé, tak dlouhodobé.
• Cookies třetích stran jsou napojeny na webové stránky třetích
stran. Jedná se o funkční nástroj obvykle využívaný k cílené
reklamě.

Jaké cookies používáme
Technické cookies – jedná se o námi vytvářené krátkodobé
cookies sloužící k správnému chodu funkčních prvků webové
stránky.
Google Analytics – jedná se o analytický nástroj vytvářející
cookies dlouhodobé třetích stran. Tento nástroj je využíván na
velkém množství webových stránek a slouží k získávání
statistických údajů a optimalizaci fungování webu.
Facebook – jde o dlouhodobé cookies třetích stran. Slouží
k marketingovým a reklamním účelům na sociální síti. Pomáhá
vytvářet reklamní nabídky na míru uživateli.

Jak můžete zakázat či omezit
užívání cookies

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy
máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na
vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro
konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit
nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.

