ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

HEINEKEN Česká republika, a. s., se sídlem U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice (dále jen jako „my“ nebo „HEINEKEN“)
používá soubory cookie, aby vám její internetové stránky poskytovaly co nejlepší služby. Pokud chcete naše
internetové stránky www.krusovice.cz (dále jen jako „stránky“) plně využívat, váš počítač, tablet nebo mobilní
telefon musí nastavit soubory cookie. Pokládáme za důležité vás informovat o tom, jaké soubory cookie naše
stránky používají a k čemu tyto soubory slouží. Naší snahou je chránit vaše soukromí a současně vám na našich
stránkách poskytovat co nejlepší služby.

CO JSOU TO SOUBORY COOKIE?
Soubory cookie jsou malé textové soubory obsahující nepatrné množství informací, které jsou staženy a mohou
být uloženy do vašeho zařízení, např. počítače (nebo jiného zařízení s připojením k internetu, jako např. chytrého
telefonu nebo tabletu). Můžeme používat i další podobné techniky, jako např. pixely, webové signály (web beacons)
a otisky zařízení (device fingerprints). V zájmu sjednocení terminologie jsou všechny tyto kombinované techniky dále
označeny jako „soubory cookie“.
Tyto Zásady používání souborů cookie popisují, jaké soubory cookie používáme a proč. Kompletní informace o tom,
jaké další údaje o vás můžeme shromažďovat a jak můžeme vaše osobní údaje používat, najdete v našich Zásadách
ochrany osobních údajů.

SOUBORY COOKIE POUŽÍVANÉ NA STRÁNKÁCH
Kliknutím na „OK“ na banneru cookie dáváte společnosti Heineken souhlas s umístěním a / nebo čtením souborů
cookie. Používají se funkční soubory cookie. Jedná se mimo jiné o „session cookie“, což jsou dočasné soubory
umožňující sledovat vaše aktivity během relace prohlížeče. Zavřením prohlížeče dojde k odstranění těchto session
souborů cookie z vašeho zařízení. Ostatní typy souborů cookie jsou trvalé a mohou být ve vašem zařízení uloženy po
dobu, která je pro ně stanovena. Naše stránky soubory cookie používají k následujícím účelům:
•

FUNKČNÍ SOUBORY COOKIE

Funkční soubory cookie jsou nezbytné, pomáhají vám při pohybu na stránkách a zvyšují uživatelskou přívětivost
stránek pro jejich návštěvníky. Tyto soubory cookie zajišťují, že musíte projít věkovou branou pouze jednou.
Tyto soubory cookie dále přispívají k bezpečnosti stránek a k jejich základní funkcionalitě.
•

ANALYTICKÉ SOUBORY COOKIE

Analytické soubory cookie nám pomáhají porozumět chování návštěvníků a používání stránek na základě
agregovaných údajů. Tyto soubory cookie slouží například k získání poznatků o tom, jak návštěvníci používají
naše stránky. Jsme tak schopni určit, co návštěvníky stránek oslovuje, díky čemuž dokážeme stránky průběžně
vylepšovat a měřit účinnost naší reklamy a komunikace.
•

REKLAMNÍ SOUBORY COOKIE

Funkční soubory cookie jsou nezbytné, pomáhají vám při pohybu na stránkách a zvyšují uživatelskou přívětivost
stránek pro jejich návštěvníky. Tyto soubory cookie zajišťují, že musíte projít věkovou branou pouze jednou.
Tyto soubory cookie dále přispívají k bezpečnosti stránek a k jejich základní funkcionalitě.

KONTROLA NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIE
Reklamní soubory cookie si pamatují vámi preferované produkty a stránky a obecně také to, že jste stránky
navštívili. Na základě vašich návštěv a chování na našich stránkách a na internetových portálech třetích stran

se snažíme vám zobrazovat reklamy, které jsou relevantní pro vaši osobu a vaše zájmy. Podle těchto zájmů
vytváříme segmentovaný profil a následně obsah a reklamu na našich stránkách přizpůsobujeme různým
skupinám návštěvníků. Tímto způsobem se informace o vašich zájmech mohou pokusit zjistit také třetí strany, které
soubory cookie šíří prostřednictvím našich stránek. Na základě těchto zjištění vám pak na internetových stránkách,
které nepatří společnosti HEINEKEN, mohou prezentovat obsah a reklamy dle vašeho možného zájmu. V tomto
případě mohou být informace o vaší současné návštěvě stránek kombinovány s informacemi o vašich předchozích
návštěvách na jiných než našich stránkách. Reklamní soubory cookie navíc slouží k omezení počtu zobrazení
konkrétní reklamy a k měření účinnosti reklamy.
I když tyto reklamní soubory cookie nebudou používány, můžete se na našich stránkách setkat s reklamou, která
však nebude přizpůsobena vašim zájmům. Taková reklama může být například přizpůsobena obsahu stránek.
Internetová reklama na bázi obsahu je podobná reklamě v televizi. Pokud v televizi sledujete například pořad
o vaření, často se během reklamních přestávek v průběhu tohoto pořadu setkáte s reklamami na kuchyňské výrobky.
Naše stránky umožňují sociálním sítím (jako jsou např. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn), které jsou
provozované třetími stranami, aby zde umístily soubory cookie. Obsah stránek tak můžete sdílet na sociálních
sítích. Uvedené třetí strany mohou soubory cookie používat k vlastním účelům. Heineken nemá žádnou kontrolu nad
tím, jak tyto sociální sítě používají vaše údaje. Podrobnosti o souborech cookie používaných sociálními sítěmi najdete
v jejich zásadách vztahujících se na ochranu soukromí a používání těchto souborů.

ZDÍLENÍ SOUBORŮ COOKIE
Jako člen globální skupiny sdílíme data, která jsme získali prostřednictvím souborů cookies, s přidruženými
a dceřinými společnostmi skupiny Heineken za účelem zpracování agregovaných analytických a provozních dat
a pro retargeting, marketingové účely, jako je přímý marketing, vytváření spotřebitelského publika nebo publika,
která tak vypadá (pokud to umožňují lokální předpisy), rozšíření stávajících profilů zákazníků. Tyto informace
budeme sdílet, pouze pokud nám to umožňuje zákon. To znamená, že pokud je váš souhlas právním základem na
takové sdílení, požádáme vás o předchozí souhlas se sdílením „souborů cookie“ nebo jejich použitím přidruženími
a dceřinými společnostmi skupiny Heineken.

KONTROLA NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIE
Nabízíme vám možnost udělit souhlas s používáním souborů cookie nebo nastavit preference týkající se určitých
kategorií souborů cookie kliknutím na pole „Nastavení cookies“ umístěné na banneru. Vaše preference můžete
kdykoli změnit kliknutím na hypertextový odkaz, který je k dispozici na našich webových stránkách - což také
umožňuje odvolat souhlas, který jste nám dříve dali. Tento hypertextový odkaz obsahuje seznam všech analytických
a reklamních souborů cookie.
Mějte prosím na paměti, že v současné době nevyužíváme technické řešení, které by nám umožnilo reagovat
na pokyn „Nesledovat“ z prohlížeče.

PŘEHLED SOUBORŮ COOKIE
Níže je uveden kompletní seznam souborů cookie používaných na našich stránkach:

Název

AgeGatewayAllowed

Trvání
Do konce relace
prohlížení

Popis
Vyžadováno pro
Agegateway logiku
platformy

Zdroj

www.krusovice.cz

Název

Trvání

Popis

Zdroj

AgeGatewayCod

Do konce relace
prohlížení

Soubor cookie uchovává
kód krajiny návštěvníka
stránky.

www.krusovice.cz

_ga

1 rok

Analytické soubory
cookie, které měří
návštěvnost anonymně.

www.google.com

_gat

Relace prohlížení

Analytické soubory
cookie, které měří
návštěvnost anonymně.

www.google.com

90 dní

Používá Facebook k
poskytování řady reklam,
jako je nabízení produktů v
reálném čase od inzerentů
třetích stran. Pokud
odsouhlasíte tyto cookie,
bude docházet k jejich
přenosu mimo Evropský
hospodářský prostor.

www.facebook.com

_fbp

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Budeme tyto Zásady používání souborů cookie průběžně kontrolovat a čas od času je aktualizujeme. Jakékoli změny
těchto Zásad požívaní souborů cookie budou zveřejněny na naší webové stránce a budete o nich informováni.
Nejnovější verzi najdete na této webové stránce.
Máte-li jakékoli další dotazy nebo komentáře, napište nám na osobniudaje@heineken.com
Nejnovější verze těchto Zásad používaní souborů cookie je datována: 1.1.2021

