COOKIES
Společnost MADWIRE, s.r.o. („MADWIRE“, „provozovatel“ nebo „my“) zaznamenává cookies na webové stránce
www.predpredaj.sk, na www.predpredaj.zoznam.sk, www.tickpo.sk, www.predprodej.cz a / nebo jakékoliv jiné
webové stránce, jejíž provozovatelem je nebo v budoucnu bude provozovatel („webová stránka“). Na této
webové stránce používáme různé cookies a jiné technologie sledování, abychom Vám – návštěvníkům webových
stránek – mohli nabídnout atraktivní obsah a umožnit plnohodnotné využívání webových stránek a jejich funkcí.
Návštěvník webových stránek, který má ve svém webovém prohlížeči povolené přijímání souborů cookies, tím
akceptuje způsob nakládání s cookies na konkrétní webové stránce.
Soubory cookies jsou užitečné, protože slouží zejména k analýze návštěvnosti webových stránek a k zajištění
vyššího komfortu při jejich používání tím, že například umožňují zapamatovat si Vás pro další návštěvu webových
stránek. Soubory cookies nemohou prozkoumávat Váš počítač nebo jiné zařízení nebo číst v nich uložená data.
Dočasné cookies (tzv. Session cookies) se aktivují vždy při návštěvě webové stránky a po ukončení její procházení
se automaticky smažou. Trvalé cookies (tzv. Long term cookies) zůstávají uložené v počítači nebo v jiném zařízení
i po skončení procházení webové stránky.
Nastavení cookies
Webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci
nastavení webového prohlížeče můžete jednotlivé cookies ručně vymazat, blokovat nebo úplně zakázat jejich
použití, případně je blokovat nebo povolit pouze pro jednotlivé internetové stránky. V takovém případě však
nemůžeme zaručit, že všechny oblasti našich webových stránek zachovají určenou funkci.
Jak využíváme cookies:
K ukládání Vašich osobních nastavení
Pomáhají nám Vás identifikovat jako unikátního návštěvníka, zapamatovat si Vaše nastavení zvolené při poslední
návštěvě, například rozložení obsahu na webové stránce, výběr konkrétní polohy nebo předvyplnění Vašich
přihlašovacích údajů.
K cílenému zobrazování reklamy
Reklamní cookies umožňují zobrazovat cílenou reklamu na webových stránkách na základě sledování Vašeho
chování a vyhledávání na internetu, a to díky identifikaci v nastavení Vašeho prohlížeče. Tyto soubory cookies
neidentifikují konkrétní osobu, ale nastavení a preference anonymního uživatele konkrétního počítače. Reklamní
cookies se používají také k vyhodnocení efektivnosti konkrétní reklamy a sledování počtu uživatelů, které zaujala.
Pro ukládání anonymních statistických záznamů využíváme systém měření společnosti Gemius SA, jejíž data jsou
podkladem pro tvorbu veřejně přístupného přehledu návštěvnosti webových stránek na Slovensku, služby

AimMonitor. Další informace o získávání a používání údajů společností Gemius SA, Vašich právech a o ochraně.
Cookies třetích stran
Webové stránky využívají službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc., která využívá
informace pro účely vyhodnocování používání webové stránky a vytváření zpráv o aktivitě návštěvníka webové
stránky. Pro stejné účely využívá provozovatel i službu Hotjar. Další informace o získávání a používání údajů
společností Google a Hotjar Inc., Vašich právech a o ochraně soukromí najdete v ustanoveních o ochraně dat na
webových stránkách společnosti Google a Hotjar Inc. Aby bylo možné přizpůsobit naši nabídku potřebám
uživatele, společnost MADWIRE shromažďuje pomocí softwaru Google Analytics od společnosti Google data o
používání webové stránky, přičemž se využívají cookies. Shromážděná data se vyhodnocují v anonymní podobě
ve formě statistik za účelem zkvalitnění služeb. Na základě pověření provozovatele této stránky Google použije
tyto informace, aby vyhodnotil používání stránky, vystavil reporty o aktivitách na webové stránce a aby
provozovateli poskytl další služby spojené s jejím užíváním.
Ukládání souborů cookies můžete zabránit nastavením Vašeho prohlížeče. Zaznamenávání údajů cookies
vztahujících se na Vaše používání webové stránky můžete zabránit i instalací modulu prohlížeče prostřednictvím
následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Prohlášení Google o ochraně údajů je
zveřejněno na http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.
Na webových stránkách se prostřednictvím tzv. retargetingových technologií různých poskytovatelů sbírají v
anonymizované formě informace o chování návštěvníků stránek pro účely marketingu a reklamy a ukládají se do
cookies ve Vašem počítači. Následně se mohou na jiných webových stránkách zobrazovat cílené doporučení
výrobků, které jsou pro Vás zajímavé, a to jako personalizované reklamní bannery. Tato data se v žádném případě
nedají použít k osobní identifikaci uživatele webové stránky. Pokud si však přesto nepřejete, aby se Vám
zobrazovaly personalizované reklamní bannery, můžete tento sběr a ukládání do budoucna odmítnout kliknutím
na ikonu zobrazenou v každém reklamním banneru.
Pro účely zobrazování reklamy využívá společnost MADWIRE, s.r.o. i několik reklamních systémů provozovatelů
jako DoubleClick, Facebook Custom a Facebook Impression.
Tento dokument nepředstavuje úplnou informaci o podmínkách nakládání s údaji, ale jeho účelem je poskytnout
návštěvníkům webové stránky informaci o sbírání a ukládání cookies pro výše uvedené účely, které provádí
provozovatel na konkrétní webové stránce.

