
Informace o souborech cookies 
Webové stránky www.krmivosampionu.cz využívají soubory cookies. Tyto zásady popisují, 

jakým způsobem společnost Dibaq a.s. pracuje s daty uživatelů, které na svých webech 

získává. 

  

Co jsou soubory cookies? 

Cookies jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači 

prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou 

cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. 

Cookies jsou pouze textové soubory, které neobsahují žádný program a vzhledem k tomu se 

ani nedají spustit jako program. Soubor cookies se nemůže sám kopírovat a rozesílat po 

internetové síti. 

Princip cookies umožňuje odlišit uživatele a uložit si o něm konkrétní údaje. Např. právě díky 

cookie ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké 

položky jste měli uložené v nákupním košíku. Cookies tedy usnadňují personalizaci. 

Na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřicí systémy, které si do cookie 

ukládají identifikátor návštěvníka, někdy i čas či zdroj návštěvy a další informace. Použitím 

téhož identifikátoru na jiných stránkách pak mohou chování uživatele stopovat a sledovat. 

Cookies jsou tedy podmínkou pro funkční webovou analytiku. 

Cookies se také používají k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený (např. do e-shopu, do 

administrace, na sociální síti apod.). Zde mluvíme o tzv. autentizační cookie. Bez ní by server 

nevěděl, že už přihlášení a ověření uživatele proběhlo, a vyžadoval je při návštěvě každé další 

stránky. 

Naše internetové stránky používají „cookies“ pro zlepšení uživatelské přívětivosti stránek a 

efektivní sledování jejich výkonu s následným marketingovým využitím (zejména analýza dat 

a retargeting). 

  

Jaké informace cookies získávají? 

Můžeme shromažďovat neosobní údaje o uživatelích při používání všech webových stránek. 

Tyto informace zahrnují typ a identifikaci prohlížeče, typ operačního systému, IP adresu, 

návštěvy stránek, poskytovatele internetového připojení a podobné informace. Tyto 

informace nikdy přímo neumožňují identifikaci konkrétní osoby. Tyto informace jsou 

shromažďovány pomocí systému Google Analytics nebo Facebook.  

  

Jaké informace cookies nezískávají? 



Informace umožňující identifikovat uživatele jsou shromažďovány výhradně v případě, kdy 

uživatel vyplnil některý z formulářů na našem webu. 

  

Jaké cookies používáme? 

Níže najdete soupis cookies, které na našem webu používáme, jak dlouho uchovávají údaje a 

k čemu slouží. 

  

Cookie: PHPSESSID 

Expirace: pouze po dobu návštěvy 

K čemu slouží: umožňuje akce na webu. 

  

Cookie: Google.com       

Expirace: až 20 let               

K čemu slouží: Google analytics cookie (_gat, _ga, _gid) nám říkají, jak návštěvníci naši stránku 

používají. Informace využíváme pro analýzu našich stránek a pomáhají nám zlepšovat kvalitu 

našich stránek. Všechna uchovávaná data jsou anonymní a neumožní vás identifikovat. Více 

o typu cookies, které ukládá Google naleznete zde. 

  

Cookie: Facebook.com 

Expirace: až 2 roky          

K čemu slouží: Pomocí těchto cookies (_fbp, fr) můžeme sledovat vaši aktivitu na webu na 

Facebooku a volit podle vašeho chování zacílení reklamy, která odpovídá vašim zájmům. 

  

Jak lze upravit využívání cookies 

Pokud jste tuto webovou stránku již v minulosti navštívili, mohou být ve vašem počítači již 

dříve uložené soubory cookie. Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete 

vymazat. 

Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na 

stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče (zákaznickou podporu pro jednotlivé 

prohlížeče naleznete na odkazech níže). 
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Zabránit ukládání cookies ve vašem zařízení můžete např: 

Instalací Google Analytics Opt Out (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - instalací 

zabráníte ukládání cookies, analytických i propagačních). 

Vypnutí JavaScriptu v prohlížeči – pozor však - tato metoda může ohrozit správnou funkčnost 

těchto či jiných webových stránek. Postupy se liší v konkrétních prohlížečích. 

Deaktivace ukládání cookies od třetích stran – toto opatření způsobí, že nebudeme moci 

personalizovat vaši návštěvu na našich webových stránkách. Postupy se liší v konkrétních 

prohlížečích. 

Z cílených cookies se můžete odhlásit pomocí rozličných AdBlock nástrojů, VPN nástrojů 

(např. F-Secure Freedome) nebo odhlášením na stránce Networkadvertising.org. 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

