Prohlášení o cookies
Bejo Zaden B.V. (dále jen „Bejo“)
Prohlášení o cookies vysvětluje, jak se cookies ukládají a jak jsou z vašeho počítače, tabletu a/nebo mobilního
telefonu čteny údaje prostřednictvím této webové stránky. Rovněž vysvětlujeme, k jakému účelu se
shromážděné údaje používají. Doporučujeme vám, abyste si toto Prohlášení o cookies důkladně přečetli. Pro
více informací o zpracovávání údajů, viz prosím také naše Prohlášení o ochraně soukromých údajů.
Co to jsou cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které se zasílají vašemu prohlížeči, když navštívíte webovou stránku, a
pak se ukládají na pevném disku nebo v paměti periferních zařízení. Prohlížeč může tyto informace zaslat
zpět webové stránce, až ji příště navštívíte. Cookies uložené prostřednictvím této webové stránky nemohou
poškodit vaše periferní zařízení ani soubory, které jsou na nich uloženy.
Jaké cookies používáme a za jakým účelem?
Funkční cookies
Bejo ukládá funkční cookies a rovněž čte jejich obsah. Do tohoto procesu nejsou zapojeny žádné další strany.
Jedná se o takzvané cookies prvních stran. Tyto cookies jsou nezbytné k poskytování služby, o kterou jste
požádali. Naše stránka bez těchto cookies nemůže správně fungovat. Například funkční cookies zajišťují, že
se nemusíte pokaždé přihlašovat na každou stranu, na kterou jste se přihlásili již dříve, a že si stránky
zapamatují údaje vložené do (objednávkových) formulářů na této webové stránce.
Dočasné cookies
Vedle funkčních cookies ukládá Bejo také cookies, které jsou uloženy na vašich periferních zařízeních pouze
po omezenou dobu. Tyto cookies se automaticky smažou, jakmile zavřete prohlížeč. Dočasné cookies se
používají k analýze vašeho chování při prohlížení stránek během jedné konkrétní návštěvy. Bejo může tyto
údaje využít k personalizaci webových stránek tak, aby vyhovovaly potřebám návštěvníků.
Trvalé cookies
Bejo také ukládá cookies, které zůstávají uložené na vašich periferních zařízeních po delší dobu. Tyto trvalé
cookies umožňují rozpoznání periferních zařízení při příští návštěvě webové stránky a umožňují Bejo
personalizovat vaše prohlížení podle vašich preferencí. Protože jsme již zjistili vaše preference, vaše příští
návštěva webové stránky bude méně časově náročná a příjemnější. Vedle toho používá Bejo trvalé cookies
ke sledování vašeho chování při prohlížení stránky. Bejo toto vaše chování na internetových stránkách
společnosti zaznamenává pomocí těchto monitorovacích cookies, aby vám mohl nabídnout nabídky na míru.
Monitorovací cookies mohou rovněž sledovat, které další webové stránky společnosti Bejo jste navštívili.
Společnost Bejo může tyto informace využít k tomu, aby vám předložila nabídky konkrétně vám na míru.
Čtení informací bez cookies
Kromě umísťování cookies Bejo rovněž čte informace z vašeho prohlížeče a periferních zařízení, aniž by se
ukládaly cookies. Takto Bejo shromažďuje (technické) vlastnosti vašich periferních zařízení a software, který
používáte, jako je druh operačního systému, nastavení prohlížeče, nainstalované zásuvné moduly, časové
pásmo a velikost obrazovky. Bejo tyto informace používá ke sledování vašeho chování při prohlížení stránky,
ale také aby zaručila, že stránka funguje správně na vašich periferních zařízeních a s vaším softwarem.
Cookies třetích stran
Kromě cookies, které ukládá sama společnost Bejo, ukládá webová stránka na vašich periferních zařízeních
také tzv. cookies třetích stran. Bejo nemá žádnou pravomoc ani kontrolu nad používáním těchto cookies
a/nebo používáním informací shromážděných prostřednictvím těchto cookies třetími stranami. Bejo pouze
poskytuje platformu, která umožňuje ukládání těchto cookies třetích stran. Bejo poukazuje na to, že používání
shromážděných informací může podléhat dalším podmínkám třetích stran. Druhy cookies třetích stran, které
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se ukládají prostřednictvím webové stránky, jsou uvedeny níže.
Google Analytics
Bejo používá nástroj Google Analytics, aby shromáždil statistické údaje o webové stránce, které se týkají
používání a návštěv této stránky. Google Analytics ukládá na vašich periferních zařízeních trvalý cookie, který
zaznamenává používání webové stránky. Tyto údaje pak Google analyzuje a výsledky se poskytují
společnosti Bejo. To jí umožňuje lépe porozumět způsobu, jímž se webová stránka používá, a na základě
těchto informací provádět nezbytné úpravy webové stránky nebo poskytovaných služeb.
Google může poskytovat tyto informace třetím stranám, pokud je to jeho zákonná povinnost a/nebo pokud třetí
strany zpracovávají tyto informace jménem společnosti Google. Google může/nemůže používat tyto informace
pro jiné služby společnosti Google.
Mazání cookies
Souhlas, který jste dali společnosti Bejo k ukládání a čtení cookies prvních a třetích stran, můžete kdykoliv
odvolat nastavením svého prohlížeče tak, aby nepřijímal žádné cookies a/nebo aby vymazal všechny cookies,
které jste až dosud ve svém prohlížeči uložili. Jak odstranit cookies, je vysvětleno v manuálu vašeho
internetového prohlížeče. Měli byste však mít na paměti, že smazání cookies může mít za následek, že
některé prvky webové stránky přestanou fungovat nebo nebudou fungovat správně.
Otázky a/nebo připomínky?
Pokud máte otázky/připomínky k našim cookies nebo jakékoliv jiné otázky týkající se cookies, zašlete nám
prosím podrobnou žádost na adresu info@bejo.nl.
Můžete se na nás obrátit též těmito způsoby:
Telefon: 0226-396162
Adresa: Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Nizozemsko

Datum: duben 2018
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