Průvodce světem internetových sušenek: Jaké cookies na Heurece
nakoupíte
Do našich sušenek se nezakousnete. Co to přesně je?
Chceme vám poskytovat lepší služby. Proto využíváme na našich stránkách cookies (sušenky). Jedná
se o malé soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči. Nejsou nijak infikované ani
nebezpečné. Slouží především k rozlišení jednotlivých uživatelů.

K čemu nám sušenky pomáhají?
Nahrávání malých souborů do vašeho prohlížeče zní sice poněkud strašidelně, ale nemusíte se bát.
Přináší to mnoho pozitivních věcí:





Dokážeme zajistit správnou funkčnost našich stránek, aby bylo možné dokončit proces
nákupu s co nejmenšími obtížemi;
zapamatujeme si přihlašovací údaje, takže je nemusíte pokaždé zadávat;
zjistíme, které stránky a funkce používáte nejčastěji; na základě toho vám můžeme co
nejlépe přizpůsobit nabídku;
víme, které reklamy si nejčastěji prohlížíte. Při procházení stránek vám tak nezobrazujeme
stále stejnou reklamu.

Co z prodaných sušenek nezjistíme?
Neidentifikujeme vás. Cookies jsou dostatečně anonymní. Nemusíte se bát o svoje osobní údaje, ani
o svou bezpečnost. Heuruku na to!

Sušenek na Heurece moc neprodáváme. Prohlédněte si náš drobný sortiment
Nabízíme dva druhy cookies, které pořídíte i na všech ostatních webech. Sušenky s krátkodobou a
dlouhodobou trvanlivostí. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy
v prohlížeči pouze do té doby, než ho zavřete. Dlouhodobé, tzv. „persistent cookie“, zůstávají
uloženy v zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání cookie ve
vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, je rozdělujeme na:






konverzní, jejichž příchutě nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých
prodejních kanálů;
remarketingové, které v sobě obsahují kousky čokolády té příchuti, která vám v minulosti
chutnala. Používáme je pro personalizaci obsahu reklam a k jejich správnému zacílení;
analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme,
jak jej uživatelé používají;
esenciální, zaměřené na detailní strukturu chuti s mírným nádechem oříšků. Ty jsou důležité
pro základní funkčnost webu.

Některé cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a
které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace
o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní
agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi
zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

Vydavatel/ Název cookie

Typ

Trvanlivost

AdForm

Tracking, Konverze, Remarketing

persistent

AdWords

Tracking, Remarketing

Rozdílná trvanlivost

Criteo

Tracking, Konverze, Remarketing

persistent

Facebook

Tracking, Konverze

persistent

Google Analytics

Analytical, Tracking, Konverze

persistent

RTB House

Tracking, Konverze, Remarketing

persistent

Sklik

Tracking, Remarketing

Rozdílná trvanlivost

Webtrekk

Analytical, Tracking, Konverze

persistent

AdOcean

Tracking, Konverze, Remarketing

persistant

affid

Tracking, Konverze

Na konci sezení

affok

Tracking, Konverze

Na konci sezení

gol

Esenciální

30 dní

heureka_location

Esenciální

Defaultně 6 měsíců (Může se
lišit)

heureka_loc

Esenciální

2 roky

hrk_asi

Esenciální

30 hodin

hrk_nps

Esenciální

1 rok

hrk_dv

Esenciální

1 rok

heureka_s

Esenciální

1 rok

pub_nick

Esenciální

1 rok

pub_mail

Esenciální

1 rok

hrkm-urlHash

Esenciální

1 hodina

hideSelfPromoApp

Esenciální

30 000 dní

_e

Esenciální

2 sekundy

_m

Esenciální

30 sekund

dotaznik_pruzkum_heureka Esenciální

0.5 roku

h_

Esenciální

1 minuta

viewmode

Esenciální

30 dní

hrk_hr

Esenciální

1 den

s

Esenciální

1 hodina

st

Esenciální

1 hodina

heureka_uz

Esenciální

1 hodina

heureka_uzt

Esenciální

1 hodina

SESSID_PHP

Esenciální

Na konci sezení

hrk_onweb

Esenciální

30 dní

heureka_resc

Tracking

7 dní

h_cart

Esenciální

7 dní

Nechutnají vám sušenky? Dáme vám návod, jak je nenakoupit
Používání souborů cookie lze nastavit ve vašem internetovém prohlížeči. Většina prohlížečů je
automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze odmítnout nebo nastavit užívání
jen některých.
Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na
následujících webových stránkách:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android
Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách
http://www.youronlinechoices.com/cz/

