
Co jsou soubory cookies:

Cookies

FASTPLAY FastPlay s.r.o., Da!ická 1796/8 , 53003 Pardubice, I":#$%%&'#$, 
DI": cz28551028, info@fastplay.cz

Za ú(elem zlep!ení Vám poskytovan)ch slu*eb vyu*ívají na!e stránky soubory cookie. 

Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Va!em prohlí*e(i a b+*n+ 

slou*í k rozli!ování jednotliv)ch u*ivatel,. Osoba u*ivatele v!ak není na základ+ t+chto 

informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají nap-.:

Dal!í obecné informace k soubor,m cookie naleznete nap-. h.tp://cs.wikipedia.org/wiki/

HTTP_cookie.

• ke správné funk(nosti na!ich stránek, aby bylo mo*né dokon(it proces nákupu s co 

nejmen!ími obtí*emi;

• p-i zapamatování p-ihla!ovacích údaj, na!ich zákazník,, tak*e je nemusí poka*dé 

zadávat;

• p-i zji!/ování, které stránky a funkce pou*ívají náv!t+vníci nej(ast+ji; na základ+ toho 

m,*eme co nejlépe p-izp,sobit na!i nabídku Va!im po*adavk,m;

• pomáhají nám zjistit, které reklamy si náv!t+vníci nej(ast+ji prohlí*í, aby se jim p-i 

procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, p-ípadn+ aby se jim 

nezobrazovala reklama na zbo*í, o které nemají zájem.

Jaké soubory cookie pou*íváme:

Soubory cookie pou*ívané na na!ich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozd+lit na dva 

základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze do(asné a z,stávají ulo*eny 

ve Va!em prohlí*e(i pouze do té doby, ne* prohlí*e( zav-ete, a dlouhodob+ tzv. „persistent 

cookie“, které z,stávají ulo*eny ve Va!em za-ízení mnohem déle nebo dokud je ru(n+ 

neodstraníte (doba ponechání soubor, cookie ve va!em za-ízení závisí na nastavení samotné 

cookie a nastavení va!eho prohlí*e(e).

Str. 1



FASTPLAY FastPlay s.r.o., Da!ická 1796/8 , 53003 Pardubice, I":#$%%&'#$, 
DI": cz28551028, info@fastplay.cz

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozd(lit na:

• konverzní, které nám umo)*ují analyzovat v+kon r,zn+ch prodejních kanál,;

• trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat v+kon 

r,zn+ch prodejních kanál,;

• remarketingové, které pou)íváme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému 

zacílení;

• analytické, které nám pomáhají zv+!it u)ivatelské pohodlí na!eho webu tím, )e 

pochopíme, jak jej u)ivatelé pou)ívají;

• esenciální, které jsou d,le)ité pro základní funk-nost webu.

N(které soubory cookie mohou shroma).ovat informace, které jsou následn( vyu)ity t/etími 

stranami a které nap/. p/ímo podporují na!e reklamní aktivity (tzv. „cookie t/etích stran“). 

Nap/íklad informace o produktech kupovan+ch náv!t(vníky na na!ich stránkách mohou b+t 

zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzp,sobit zobrazení internetov+ch 

reklamních banner, na Vámi zobrazovan+ch webov+ch stránkách. Podle t(chto údaj, Vás v!ak 

nelze identifikovat. Na na!ich stránkách vyu)íváme následující soubory cookie:

Vydavatel Název cookie Typ

Google Analytics Analytické, Trackingové

Hotjar Analytické, Trackingové

Str. 2



Jak odmítnout pou!ívání soubor" cookie:

FASTPLAY FastPlay s.r.o., Da#ická 1796/8 , 53003 Pardubice, I$:%&''()%&, 
DI$: cz28551028, info@fastplay.cz

Za ú*elem zlep#ení Vám poskytovan+ch slu!eb vyu!ívají na#e stránky soubory cookie. 

Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Va#em prohlí!e*i a b,!n, 

slou!í k rozli#ování jednotliv+ch u!ivatel". Osoba u!ivatele v#ak není na základ, t,chto 

informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají nap-.:

ke správné funk*nosti na#ich stránek, aby bylo mo!né dokon*it proces nákupu s co 

nejmen#ími obtí!emi;

p-i zapamatování p-ihla#ovacích údaj" na#ich zákazník", tak!e je nemusí poka!dé zadávat;

p-i zji#.ování, které stránky a funkce pou!ívají náv#t,vníci nej*ast,ji; na základ, toho m"!eme 

co nejlépe p-izp"sobit na#i nabídku Va#im po!adavk"m;

pomáhají nám zjistit, které reklamy si náv#t,vníci nej*ast,ji prohlí!í, aby se jim p-i procházení 

stránek nezobrazovala stále stejná reklama, p-ípadn, aby se jim nezobrazovala reklama na 

zbo!í, o které nemají zájem.

Dal#í obecné informace k soubor"m cookie naleznete nap-. h/tp://cs.wikipedia.org/wiki/

HTTP_cookie.

Jaké soubory cookie pou!íváme:

Pou!ívání soubor" cookie lze nastavit pomocí Va#eho internetového prohlí!e*e. V,t#ina 

prohlí!e*" soubory cookie automaticky p-ijímá ji! ve v+chozím nastavení. Soubory cookie lze 

pomocí Va#eho webového prohlí!e*e odmítnout nebo nastavit u!ívání jen n,kter+ch soubor" 

cookie. Informace o prohlí!e*ích a o zp"sobu nastavení p-edvoleb pro soubory cookie 

m"!ete nalézt na následujících webov+ch stránkách: Chrome, Firefox, Internet Explorer 

Ú*inn+ nástroj pro správu soubor" cookie je té! k dispozici na stránkách h/tp://

0.youronlinechoices.com/cz Pou!íváním tohoto webu s tímto zpracováním cookies 

souhlasíte.
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