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Bridgestone CR, Klimentská 46, 11000, Praha, IČ: 6258455 používá cookies, aby zvýšila spokojenost
uživatelů s těmito webovými stránkami.
www.vasenbridgestone.cz neshromažďuje automaticky jakékoli informace s výjimkou těch, které jsou
obsažené v cookies.
Cookies jsou počítačová data, konkrétně textové soubory, které jsou ukládané na koncovém zařízení
Uživatele Webové stránky pro účely použití Webové stránky. Cookies obvykle obsahují název webové
stránky původu, čas uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.
Provozovatel Webové stránky ((They.pl se sídlem na adrese ul. Konstruktorska 12, 12-673 Varšava)
ukládá a přistupuje ke cookies na koncovém zařízení Uživatele Webové stránky.
Bridgestone CR je správcem osobních údajů zpracovávaných Webovou stránkou.
Cookies jsou používány pro následující účely:
adaptace jednotlivých stránek Webu na preference Uživatele a optimalizace použití webových stránek,
cookies umožňují detekci zařízení Uživatele Webových stránek a zobrazení přizpůsobené webové
stránky;
vytváření statistik, což pomáhá pochopit, jak Uživatelé Webových stránek jednotlivé stránky webu
využívají, což pomáhá vylepšit jejich strukturu a obsah;
zachování relace Uživatele Webových stránek (po přihlášení), takže Uživatel nemusí opětovně vkládat
přihlašovací jméno a heslo na každé jednotlivé stránce Webu;
ZPRACOVÁVANÉ TYPY COOKIES

Webová stránka používá dva hlavní typy cookies: relační cookies a trvalé cookies. Relační cookies jsou
dočasné soubory ukládané v koncovém zařízení Uživatele do doby, než se Uživatel odhlásí, opustí
webovou stránku, či vypne příslušný software (internetový prohlížeč). Trvalé cookies se ukládají
v koncovém zařízení Uživatele po dobu, která je upřesněna v parametrech cookies, nebo než jsou
vymazané Uživatelem.
Webová stránka používá následující typy cookies:
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„vysoce potřebné” cookies umožnují používání služeb nabízených Webovou stránkou, např. autentizační
cookies používané při službách, které vyžadují autentizaci Webové stránky;
cookies používané pro zajištění bezpečnosti, např. se používají pro zjištění zneužití autentizace Webové
stránky;
„výkonnostní“ cookies umožňují sběr informací o způsobech, jakými jsou jednotlivé části Webových
stránek používány;
„funkční“ cookies umožňují „zapamatování“ vlastního nastavení Uživatele a personalizaci Uživatelského
rozhraní, pokud jde o, například, zvolený jazyk nebo region, velikost fontu, vzhled webových stránek
atd.;
„reklamní“ cookies umožňující personalizaci reklamního obsahu poskytovaného Uživatelům.
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SOFTWARE POUŽÍVAJÍCÍ COOKIES
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VÁŠEŇ BRIDGESTONE PODMÍNKY COOKIES

V mnoha případech software používaný pro procházení webových stránek (internetový prohlížeč)
automaticky umožňuje ukládání cookies v koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé Webových stránek
mohou kdykoli změnit své nastavení cookies. Toto nastavení může být změněno na blokování
automatické podpory cookies v nastavení prohlížeče, ale i na informování o každém nahrání cookies do
zařízení Uživatele Webových stránek. Podrobné informace o možnostech cookies a nakládání s nimi
jsou dostupné v nastavení softwaru (internetového prohlížeče).
Provozovatel Webových stránek informuje, že omezení použití cookies může ovlivnit dostupnost určitých
funkcí na jednotlivých částech Webových stránek.
Cookies ukládané v koncovém zařízení Uživatele Webových stránek mohou být také používané
inzerenty a partnery spolupracujícími s Provozovatelem Webových stránek.
Pro více informací týkajících se cookies se podívejte na www.vasenbridgestone.cz.

