ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Naše společnost Next.Move Fitness s.r.o., se sídlem Dělnická 1324/9, 170 00 Praha 7 - Holešovice,
IČO: 09545131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
C 337895, respektuje soukromí uživatelů našich webových stránek na URL www.nextmove.cz, které
naše společnost provozuje (dále jen "Webové stránky").
Vytvořili jsme pro Vás kompletní informace o tom, jaké informace o Vás shromažďujeme, používáme a
s kým je můžeme sdílet. Více informací najdete v našich Zásadách zpracování osobních údajů
(www.nextmove.cz/zzou).
Tyto Zásady používání souborů cookies doplňují naše Zásady ochrany osobních údajů a uvádí, co
jsou to soubory cookies, jak s nimi naše webové stránky pracují, které soubory cookies používáme a
jaké informace o Vás shromažďují.
1) Cookies:
Soubor cookie je malý textový soubor, který se ukládá v počítači uživatele pro účely záznamu.
Samotný soubor cookie pomáhá udržovat v chodu klíčové funkce webových stránek. Za tímto účelem
však soubory cookies shromažďují a ukládají údaje o Vás, které mohou sloužit k Vaší identifikaci. Z
tohoto důvodu mohou být považovány za osobní údaje.
Soubory cookies lze rozdělit do několika typů. Níže uvádíme některé z nich pro lepší pochopení jejich
použití a účelu.
2) Doba trvání souborů cookies:
Existují buď dočasné soubory cookies, nebo trvalé soubory cookies. Dočasný soubor cookie vyprší,
když zavřete prohlížeč, a používá se k usnadnění navigace na našich webových stránkách. Trvalý
soubor cookie zůstává na Vašem pevném disku po delší dobu. Přesnou dobu najdete níže v
přehledové tabulce.
3) Zdroj cookies:
Soubory cookies, které používáme, mohou být na webové stránky umístěny buď naší společností
(soubory cookies první strany), nebo našimi poskytovateli služeb či inzerenty (soubory cookies třetích

stran). Údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookies první strany jsou používány pouze naší
společností a nejsou sdíleny s jinými stranami.

4) Účel souborů cookie:
Soubory cookies mohou být použity k různým účelům. Níže najdete nejběžnější typy:
●

Nezbytné soubory cookies – jsou nezbytné pro prohlížení webových stránek a používání jejich
funkcí, například pro přístup do zabezpečených oblastí webu. Bez těchto souborů cookies
byste nemohli naše webové stránky správně používat.

●

Analytické soubory cookies – tyto soubory cookies obecně shromažďují informace o tom, jak
uživatelé používají webové stránky. Umožňují webové stránce například sledovat relace,
počet navštěvujících uživatelů. Mohou to být také soubory cookies třetích stran z analytických
služeb třetích stran.

●

Reklamní soubory cookies – jejich účelem je pomoci inzerentům poskytovat relevantnější
reklamu sledováním Vaší online aktivity (např. kolikrát jste klikli na reklamu). Tyto soubory
cookies mohou tyto informace sdílet s dalšími subjekty, zejména pokud se jedná o soubory
cookies třetích stran.
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Tento soubor cookie je nastaven službou Google
Analytics za účelem zobrazování relevantních
reklam uživatelům, měření a zlepšování reklam.
Soubor cookie také sleduje chování uživatele na
webu na stránkách, které jsou vybaveny službou
Google Analytics.
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Analytické

Tento soubor cookie je nastaven společností 365 dní
Facebook za účelem sledování chování uživatele
na webu na stránkách, které mají Facebook pixel.
Google Tag
Google Tag Tento soubor cookies je nastaven za účelem 6 měsíců
Manager
Manager
správy měřicích kódů na internetových stránkách.
Informace o tom, které soubory cookies spadají, do které kategorie, najdete v tabulce níže.
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5) Jak spravovat předvolby souborů cookies a jak udělit souhlas:
Předvolby souborů cookies můžete spravovat pomocí nastavení souborů cookies v prohlížeči.
Umožňuje vám odstranit nebo odmítnout soubory cookies změnou nastavení prohlížeče. (Pokyny
naleznete po kliknutí na "Nápověda" na panelu nástrojů většiny prohlížečů.) Pokud tak učiníte, některé
funkce a služby našich webových stránek nemusí fungovat správně.
S nastavením prohlížeče vám pomůže také jeden z níže uvedených odkazů:
●

Chrome

●

Firefox

●

Microsoft Edge

●

Safari

Další informace:
Více informací o Vašich právech souvisejících s ochranou Vašich osobních údajů najdete v našich
Zásadách ochrany osobních údajů.
V případě jakýchkoli dotazů, připomínek či podnětů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese
your@nextmove.cz.
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