PROHLÁŠENÍ O POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE
Toto jsou zásady pro používání souborů cookie pro webové stránky www.travelex.cz.
Vztahují se na informace shromažďované a používané společností Travelex Czech Republic
a.s. („my“, „naše“, „nás“ nebo „Travelex“), když si vyberete a použijete naše webové
stránky. Tyto informace jsou shromažďovány pomocí nástrojů známých jako cookies. Čas
od času můžeme použít i jiné technologie, například web beacons nebo pixel tagy.
Tyto zásady pro používání souborů cookie vysvětlují, co cookies jsou, jaké soubory cookie
používáme a proč, a co můžete udělat pro správu svých předvoleb souborů cookie. Pokud
jsou jakékoli informace, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie
považovány za osobní údaje, naše Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na
shromažďování a používání těchto údajů. Prosím pečlivě si přečtěte toto Prohlášení o
používání souborů cookie a naše Oznámení o ochraně osobních údajů, které naleznete
zde.

1. Vysvětlení souborů cookie
a)

Soubory „Cookie“ jsou malé soubory informací, které jsou uloženy ve vašem zařízení
(například v počítači) a které zaznamenávají to, jakým způsobem používáte webovou
stránku, takže když takovou webovou stránku navštívíte znovu, umožňuje nám to
poskytnout vám možnosti volby upravené na míru na základě informací shromážděných
během vaší poslední návštěvy. Soubory cookie mohou být též použity k analýze provozu
a návštěvnosti a pro poskytování cílené reklamy a marketingu.

b) Soubory cookie jsou používány téměř na všech webových stránkách a vaše zařízení nebo

systém nepoškozují. Máte na výběr, jaké soubory cookie přijmete, a pokud chcete kdykoli
změnit své preference, můžete své nastavení v prohlížeči změnit.

2. Jak soubory cookie používáme?
Když používáte některou z našich webových stránek, používáme soubory cookie k
automatickému shromažďování informací z vašeho zařízení. Soubory cookies, které
používáme, jsou buď:
a)

Trvalé soubory cookie: zůstávají na vašem zařízení i po vašem odchodu z webové
stránky. Pamatují si, kdo jste, tzn., že když znovu navštívíte webovou stránku, lze
automaticky zadat vaše přihlašovací údaje a heslo;

b)

Soubory session cookie (relační): tyto dočasné soubory cookie se do vašeho zařízení
uloží pouze během vaší návštěvy webových stránek a po zavření vašeho prohlížeče jsou
automaticky vymazány. Používáme je pro specifické funkce, jako jsou transakce s cizí
měnou, které podporují proces on-line objednávek. Tyto soubory cookie neshromažďují
vaše osobní údaje, ale jsou nezbytné pro výkon našich webových stránek.

3. Typy souborů cookie
Soubory cookie lze též klasifikovat následujícími způsoby:
a) Základní (essential) soubory cookie: tyto soubory cookie umožňují provoz našich
webových stránek a proto je nelze vypnout ani zamítnout. Používáme je například pro online objednávání cizí měny. Tyto soubory cookie neobsahují žádné údaje týkající se vás
nebo toho, jak používáte naše služby a nemají schopnost pamatovat si, jak jste naše
webové stránky využili.
b) Výkonnostní (performance) soubory cookie: tyto soubory cookie používáme k tomu, aby
nám pomohly analyzovat, jak jsou naše webové stránky používány, a též ke zlepšení jejich
výkonnosti. Například je používáme k tomu, abychom se dozvěděli, odkud pochází
návštěvníci našich stránek, kolik osob naše webové stránky navštíví a jaké z našich
webových stránek jsou nejoblíbenější;
c) Funkční (functionality) soubory cookies: tyto soubory cookie umožňují, aby si naše
webové stránky zapamatovaly, zda jste již naše webové stránky navštívili nebo jaké volby
jste učinili (například vaše uživatelské jméno, jazyk, region nebo preference), abychom tak
mohli poskytnout personalizovanější on-line zážitek.
d) Soubory cookie třetích stran (third party): tyto soubory cookie jsou instalovány pouze
s vaším souhlasem. Shromažďují informace ze zařízení a provádějí úlohy, které analyzují
chování a shromažďují další informace, např. demografické údaje. Tyto soubory cookie se
např. používají k tomu, aby vám poskytly personalizovanou reklamu.

4. Marketingové soubory cookie třetí strany a inzerce na
sociálních sítích
Společnost Travelex má vztahy s on-line inzerenty a sociálními médii (naši marketingoví
partneři). Tito partneři používají soubory cookie a podobné technologie pro marketingové
účely a zatímco jste na webových stránkách třetí strany, mohou vám na naši žádost a
pouze s vaším souhlasem, posloužit k cílené reklamě týkající se společnosti Travelex.
Úpravou nastavení vašeho prohlížeče se kdykoli můžete rozhodnout a soubory cookie třetí
strany, které umožňují tento typ marketingu, „odmítnout“ .
Doporučujeme, abyste si zjistili více o tom, jak společnosti používají reklamu na sociálních
sítích a jak si upravit své marketingové preference tím, že si prověříte jejich prohlášení o
ochraně osobních údajů a možnosti odhlášení.

5. Jak spravovat soubory cookie
Naše výkonostní (performance) a funkční (functionality) soubory cookie a soubory cookie
třetích stran nejsou pro naše webové stránky bezpodmínečně nutné, ale zajistí vám lepší
zážitek při prohlížení stránek. Tyto soubory cookie můžete smazat nebo zablokovat, ale
pokud tak učiníte, některé funkce webových stránek nemusí fungovat tak, jak bylo
zamýšleno a možná budete muset vždy, když naše webové stránky navštívíte, upravit
některé předvolby.
Většina internetových prohlížečů je ve výchozím stavu nastavena tak, aby soubory cookie
přijímala automaticky, nicméně se kdykoli můžete rozhodnout, který typ souborů cookie
chcete přijmout. Nastavení svého prohlížeče můžete změnit tak, aby soubory cookie byly
blokovány nebo abyste byli upozorněni na to, že jsou soubory cookie odesílány do vašeho
zařízení.
Pokud pro zobrazení a přístup na naše webové stránky používáte různá zařízení (např.
počítač, chytrý telefon/smartphone, tablet atd.), budete muset zajistit, aby každý
prohlížeč v každém zařízení byl přizpůsoben tak, aby odpovídal vašim preferencím
ohledně souborů cookie.
Pro více informací o souborech cookie a jejich správě klikněte zde.

