
Zásady zpracování cookies 

Proto, aby naše stránky fungovaly správně, využíváme malé datové soubory, které se nazývají cookies. 

Cookie je krátký textový soubor, který www server při návštěvě našich webových stránek odešle do 

prohlížeče, který jej uloží na počítači uživatele. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, 

například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a 

produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. 

Cookie pro návštěvníky webu nepředstavují nebezpečí. Neslouží nám k získávání jakýchkoliv citlivých 

osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti 

uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. 

Cookies na našem webu 

Jestliže máte ve vašem internetovém prohlížeči povoleno použití cookies, máme za to, že souhlasíte 
s námi nastavenými cookies na webových stránkách www.bosedeti.cz. 

Samozřejmě máte právo na odvolání souhlasu, a to zablokováním v prohlížeči nebo smazáním všech 
stávajících cookies. Vaše preference lze kdykoliv libovolně změnit v internetovém prohlížeči.  

Nemáme žádné, které bychom vydávali my. Pro poskytnutí ještě lepších služeb a zobrazení 
relevantnějšího a atraktivnějšího obsahu můžeme využít služeb třetích stran. Tyto služby podléhají 
zásadám poskytovatelů.  

Upozornění: blokování souborů cookies může negativně ovlivňovat funkčnost webových stránek.  

Náš web používá následující kategorie cookies: 

• Technické cookies: používáme k tomu, aby vybrané služby na webových stránkách fungovaly 
správně. 

• Analytické cookies: používáme pro měření návštěvnosti a chování návštěvníků. Data ze 
souborů cookies jsou analyzovány v anonymizované podobě. 

• Marketingové cookies: Informace ze souborů cookies jsou využívány i pro reklamní účely. 
Díky nim vám můžeme nabídnout zajímavější a relevantnější obsah. 

Na našem webu používáme tyto konkrétní cookies: 

  



Kategorie 
Jména 
cookie 

Služba 
Původce/vydav

atel cookies 
Účel a technický popis 

Přínos pro službu 
návštěvníka 

Rozsah zpracovávaných údajů Expirace 

Technické PHPSESSID Shoptet Shoptet 

 
Soubory cookie jsou 

vyžadovány k zajištění 
správného fungování 

našeho webu a zobrazení 
informací, jak jsou 
naprogramovány. 

Uživatelé získají 
bezproblémovou 

návštěvu na našich 
webových stránkách. 

Tento relační cookie informuje o tom, že je 
stránka aktivně používána. Prostřednictvím 
tohoto souboru jsou k dispozici informace o 

počtu aktuálních uživatelů stránky. 

Při zavření 
prohlížeče 

Technické SRV_ID Shoptet Shoptet 
Interní informace pro 

zajištění vysoké 
dostupnosti. 

Správné zobrazení a 
odpovídající rychlost 

zobrazení webové 
stránky. 

Jedná se pouze o nezbytná technická cookies. 

Při zavření 
prohlížeče 

Technické NOCHACHE Shoptet Shoptet 
Pomáhá s rychlostí 

načítání webu. 
Při zavření 
prohlížeče 

Technické 
externalFon

tsLoaded 
Shoptet Shoptet 

Pomáhá s načítáním 
fontů. 

1 měsíc 

Technické language Shoptet Shoptet 
Pomáhá s jazykovým 
nastavením webové 

stránky. 
1 rok 

Technické pcart Shoptet Shoptet 
Pro správné fungování 

nákupního koše. 

Uživatelé získají 
bezproblémový 

nákup. 
Jedná se pouze o nezbytné technické cookies. 1 měsíc 

Technické CONSENT Google.com Google 
Zaznamenává preference 

ohledně nastavení 
cookies 

Uživatelé získávají 
bezproblémovou 

návštěvu webu bez 
opakovaných 

souhlasů 

Tyto soubory cookies Google ukládají informace 
o uživatelských nastaveních cookies. 

17 let 

Analytické ssupp.vid Smartsupp Smartsupp 
Soubor cookie nastavuje 
Smartsupp k uložení ID 

návštěvníka. 

Správné fungování 
chatu Smartsupp pro 

návštěvníky webu. 

Tyto soubory cookies ukládají informace o 
uživatelských nastaveních. 

6 měsíců 

Analytické ssupp.visits Smartsupp Smartsupp 

 
Soubor cookie nastavuje 

Smartsupp k ukládání 
počtu návštěv. 

Správné fungování 
chatu Smartsupp pro 
návštěvníky webu a 

potřebné pro 
automatické zprávy. 

Určuje poslední stránku navštívenou 
návštěvníkem. To se používá, aby se funkce chat-

boxu více relevantně rozšířila. 
6 měsíců 

Analytické 
_ga 
_gid 
_gat 

Google 
Analytics 

Google 
Sada cookies souvisejících 
s měřením návštěvnosti. 

Uživatelé získávají 
atraktivnější obsah 

díky tomu, že správce 
může sledovat 

Využíváme demografické a zájmové přehledy, 
které nám poskytují anonymizované údaje o 
věku, pohlaví, lokaci a zájmech uživatelů. IP 

adresa je anonymizována. Dále shromažďujeme 
údaje pro remarketing s využitím služby Google 

30 sekund až 14 
měsíců 



úspěšnost 
jednotlivých článků. 

Signals. Jedná se o údaje o přihlášených 
uživatelích k jejich účtu v prostředí Google, kteří 

umožnili přidružit informace o historii procházení 
obsahu v prohlížeči a aplikacích k jejich účtu a 

tyto údaje používat k zobrazování 
personalizovaných reklam a též slouží k vytváření 

agregovaných a anonymizovaných statistik. 

Marketingové JP_AR Google.com Google 
Cookies pro reklamu 

zobrazovanou na webu a 
uloženou na google.com. 

Uživatelé získávají 
atraktivnější a 

relevantnější obsah. 

Tyto soubory cookies Google ukládají informace 
o uživatelských nastaveních. 

1 měsíc 

Marketingové ANID Google.com Google 
Cookies pro reklamu 

zobrazovanou na webu a 
uloženou na google.com. 

Uživatelé získávají 
atraktivnější a 

relevantnější obsah. 

Tento soubor cookie poskytuje informace o tom, 
jak koncový uživatel používá webovou stránku a 
jakoukoli reklamu, kterou mohl koncový uživatel 

vidět před návštěvou dané webové stránky. 

1 měsíc 

Marketingové NID Google.com Google 

Registrace jedinečného 
ID, které identifikuje 

zařízení vracejícího se 
uživatele. 

Uživatelé získávají 
atraktivnější a 

relevantnější obsah. 

Tyto soubory cookies Google ukládají informace 
o uživatelských nastaveních. 

6 měsíců 

Marketingové IDE DoubleClick Google 

Toto cookies se používá k 
zobrazování pro uživatele 

relevantních reklam 
podle jejich profilu. 

Uživatelé získávají 
atraktivnější a 

relevantnější obsah. 

Tento druh cookie používá Google DoubleClick a 
ukládá informace o tom, jak uživatel používá 

webovou stránku a ostatní reklamy předtím, než 
navštíví konkrétní stránku.  

2 měsíce 

 

  



V případě, že nesouhlasíte být při návštěvě webových stránek předmětem analýzy měření 
návštěvnosti, můžete se z nich odhlásit nebo je vypnout podle návodu níže.  

V tomto případě se jedná o služby Google Analytics. Jejich zásady ochrany osobních údajů najdete na 
https://policies.google.com/privacy. Odhlásit se můžete na webové stránce 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Weby, které využívají služeb Google, můžete dále ovládat. Můžete například nastavit, jaké reklamy se 
vám budou zobrazovat, jak jsou reklamy personalizovány nebo se od personalizovaných reklam 
odhlásit. Můžete také i některé inzerenty zablokovat. 

Po přihlášení k účtu Google, můžete na stránce Moje aktivita 
(https://myactivity.google.com/myactivity?pli=1) zobrazit a nastavit data vytvářená používáním 
služby Google, včetně těch informací, které Google shromažďuje z navštívených aplikací a webů. 
Záznamy lze řadit podle data nebo tématu a můžete ji částečně nebo úplně smazat. 

Na stránce https://tools.google.com/dlpage/gaoptout si můžete stáhnout modul, který vám pomůže 
zjistit, jaké analytické cookies z Google nástrojů zpracováváme. Analytické měření zde můžete i 
zablokovat. 

Návod, jak spravovat cookies vydávané společností Smartsupp najdete zde –  
https://www.smartsupp.com/cs/help/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/ 

Nastavení ukládání a mazání cookies třetích stran nebo omezení jejich použití v internetové 
prohlížeči 

V internetových prohlížečích můžete nastavit, jak bude pracovat s cookies. Můžete nastavit povolení 
ukládání těchto souborů, zákaz ukládání, čtení, mazání nebo cookies třetích stran. Každý prohlížeč má 
však svá nastavení a tato nastavení si nepředávají. Vývojáři mají právo na změnu nastavení. Můžete 
využít funkci „anonymního prohlížení“, kdy se do vašeho zařízení nebudou ukládat souboru cookies. 

Návody na změnu nastavení u vybraných internetových prohlížečů najdete zde: 

• Google Chrome 
(https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs) 

• Internet Explorer (https://support.microsoft.com/cs-cz/topic/odstran%C4%9Bn%C3%AD-a-
spr%C3%A1va-soubor%C5%AF-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d) 

• Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/microsoft-edge-data-o-
proch%C3%A1zen%C3%AD-a-ochrana-soukrom%C3%AD-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-
c582b4e640dd) 

• Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies-informace-ktere-si-weby-ukladaji-
do-vaseho) 

• Opera (https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/) 
• Seznam.cz prohlížeč (https://napoveda.seznam.cz/cz/email/seznam.cz-prohlizec/smazani-

docasnych-souboru-cookies-seznam/) 
• Safari (https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac) 

V případě jakéhokoliv dotazu o zpracování cookies nás kontaktujte na e-mailu: info@bosedeti.cz nebo 

písemně na adrese: Eva Nedbálková, Polní 4582, Zlín 760 05. 

https://policies.google.com/privacy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://myactivity.google.com/
https://myactivity.google.com/myactivity?pli=1
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy
https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies-informace-ktere-si-weby-ukladaji-do-vaseho
https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/
https://napoveda.seznam.cz/cz/email/seznam.cz-prohlizec/smazani-docasnych-souboru-cookies-seznam/
https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

