COOKIES POLICY
V této Cookies policy Vás společnost Silverside Czech, s.r.o., se sídlem Klicperova 3208/12, Smíchov,
150 00 Praha 5, IČ: 27605795, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 118399 (dále jen „Společnost“) informuje o přístupu, který uplatňuje v souvislosti s
ukládáním a využíváním cookies v koncových zařízeních návštěvníků webových stránek
www.silverside.cz (dále jen „Webové stránky“).
Co jsou cookies?
Cookies představuje malý textový soubor, jenž obvykle obsahuje jedinečný identifikátor a který je
zaslán do prohlížeče vašeho koncového zařízení a je stažen do Vašeho počítače, mobilu nebo jiného
zařízení. Následně, při každé další návštěvě této webové stránky se soubory cookies zasílají zpět na
původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která soubor cookies rozpozná. Tento soubor
obsahuje některé anonymní informace jako je identifikátor, název webové stránky, případně dobu
trvání (okamžik expirace). Tento soubor může být dočasný a existuje v době Vašeho přihlášení na
určitou webovou stránku anebo může mít trvalou povahu a zůstává v úložišti vašeho koncového
zařízení po dobu stanovené expirace nebo dokud není odstraněn uživatelem.
Jedná se o VZOR!

Důvody pro použití cookies
Soubory cookie naše společnost používá proto, aby se Webové stránky snadněji používaly a abychom
lépe přizpůsobovali naše Webové stránky vašim zájmům a potřebám. Soubory cookie se používají ke
zrychlení vašich aktivit a zlepšení vaší uživatelské zkušenosti s Webovými stránkami.
Soubory cookies, se kterými souhlasíte, se rovněž používají ke shromažďování Vašich osobních údajů,
které pak profilujeme do skupin příjemců tak, abychom mohli poskytovat cílenou reklamu,
přizpůsobenou vašim zájmům, a omezili počet případů, kolikrát se Vám stejná reklama zobrazí.
Soubory cookie ke kompilaci anonymních, agregovaných statistických údajů, které nám pomáhají
pochopit, jak lidé používají naše Webové stránky, pomáhají nám zlepšovat jejich strukturu a obsah a
rovněž měřit účinnost reklamních kampaní na Webových stránkách.
Typy cookies ukládané prostřednictvím webových stránek
Nezbytné soubory cookie: Tyto soubory cookie Vám umožňují se pohybovat po Webových stránkách
a využívat jejich funkce. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat některé služby. Tyto soubory
cookie vás neidentifikují jako osobu. Pokud tyto soubory cookie nepřijmete, může to ovlivnit
výkonnost webové stránky nebo jejích částí.
Funkční soubory cookie: Tyto soubory cookie se používají, abychom rozpoznali, když se vrátíte na naši
Webovou stránku a pomáhají nám poskytovat vylepšené a personalizované funkce. Tyto soubory
cookies si tak mohou zapamatovat změny ve velikosti písma, fontu a dalších částí Webových stránek,
tak jak si je přizpůsobíte. Informace, které tyto soubory cookie shromažďují, mohou obsahovat
osobní údaje, které jste sdělili. Pokud tyto soubory cookie nepřijmete, může to ovlivnit výkonnost a
funkčnost Webové stránky a může to omezit přístup k jejímu obsahu.

Výkonové soubory cookie: Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak používáte Webové
stránky a jak se orientujete v jejich struktuře. Toto nám pomáhá zlepšit výkonnost Webových
stránek. Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou anonymní. Používají se
pouze ke zlepšení funkce Webové stránky.
Reklamní a cílené soubory cookie: Tyto soubory cookie se používají k dodávání obsahu, který je lépe
zaměřen na Vaše zájmy. Díky tomu pak můžeme lépe přizpůsobit a personalizovat nabízené služby a
úspěšněji zacílit reklamu. Také se využívají pro omezení počtu reklamních sdělení vůči jednomu
uživateli a zefektivňují reklamní kampaně. Většina těchto souborů cookie sleduje spotřebitele přes IP
adresy, proto mohou shromažďovat osobní údaje. Pokud nemáte zájem o zobrazování reklam touto
formou, můžete upravit nastavení cookies v prohlížeči, případně se odhlásit od jejich používání na
stránce Nastavení reklam společnosti Google a na adrese www.imedia.cz společnosti Seznam.cz, a.s.
Možnosti při používání Webových stránek
Než začnete používat Webovou stránku, musíme získat váš souhlas s používáním cookies. Proto má
Webová stránka automaticky otevírané okno, které vás informuje o použití cookies a kde jste
požádáni o povolení používání cookies tak, že kliknete na „OK“. Pokud použití cookies neschválíte, ale
budete dál používat webové stránky, považuje se to za váš souhlas s použitím cookies.
Jedná se o VZOR!

Používáním Webové stránky může docházet k ukládání Vašich osobních údajů námi nebo třetími
stranami, mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681.
V záložce Help na liště většiny prohlížečů najdete návod, jak zabránit vašemu prohlížeči přijímat nové
cookies, jak dostávat oznámení v případech přijetí nových cookies a jak deaktivovat všechny soubory
cookies. Upozorňujeme Vás, že zablokováním souborů cookies se může výrazně zhoršit funkčnost
našich Webových stránek.
Pokud se chcete o cookies dozvědět více a spravovat své nastavení, můžete se také podívat na:
http://www.youronlinechoices.eu/. Průvodce obsahuje vysvětlení samoregulačního schématu IAB a z
toho důvodu můžete získat lepší kontrolu nad zobrazování reklamy na Vašem počítači, telefonu,
tabletu či jiném zařízení.

