
Jméno  

Webshop 

 

 

 

Popis 

Ukládají se soubory cookie, které jsou nutné pro relaci, nákupní košík a další funkce webu. 

 

 

 

Podrobnostil 

Seznam souborů cookie 

 Relační cookie 

 Genderové cookie 

 Cookie země 

 Partnerské cookie 

Použité technologie 

 Soubory cookie první strany 

 

  



Jméno  

Consent 

 

 

 

Popis 

Ukládají se informace, které jsou nezbytné pro správu webu. 

 

 

 

Podrobnostil 

Seznam souborů cookie 

 Cookie pro ukládání souhlasů s opt-in a opt-out 

Použité technologie 

 Soubory cookie první strany 

 Místní úložiště 

 

  



Jméno  

Econda 

 

 

 

Popis 

Za účelem návrhu a optimalizace těchto webových stránek v souladu s požadavky jsou 

shromažďovány, ukládány a analyzovány pseudonymní údaje o kliknutí. 

 

 

 

Podrobnostil 

Účely zpracování údajů 

Webová analýza 

Použité technologie 

 Soubory cookie 

 Místní úložiště 

Partneři pro zpracování dat 

econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Německo 

Shromažďované údaje 
Tento seznam obsahuje všechny (osobní) údaje shromážděné prostřednictvím této 

služby nebo při jejím používání: 

 Anonymizovaná zkrácená IP adresa 

 Informace o zařízení 

 Informace o prohlížeči 

 Datum a čas 

 Marketingové kampaně a odkazující adresy URL 

 Chování uživatelů na základě kliknutí 

 Údaje o objednávce 

 Pseudonymizované přihlašovací údaje, údaje o příjemcích a zákaznících 

Odkaz na zásady ochrany osobních údajů 

https://www.econda.de/datenschutzhinweise/ 

  



Jméno 

Facebook 

 

 

 

Popis 

Jedná se o technologii sledování nabízenou společností Facebook a využívanou 

dalšími službami Facebooku, jako jsou například Facebook Custom Audiences. 

 

 

 

Podrobnostil 

Účely zpracování údajů 
 Měření výkonu reklamy 

 Měření výkonu obsahu 

 Ukládání a/nebo načítání informací v zařízení 

Použité technologie 

 Soubory cookie 

Partneři pro zpracování dat 

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko  

Shromažďované údaje 

 ID uživatele Facebooku 

 Informace o prohlížeči 

 Údaje o používání 

 Informace o zařízení 

 Vlastní údaje, které nejsou citlivé 

 Odkazující adresa URL 

 ID pixelů 

 Informace o poloze 

 Data specifická pro pixely 

 Chování uživatele 

 Zobrazené reklamy 

 Interakce s reklamou, službami a produkty 

 Zobrazený obsah 

 IP adresa  

Odkaz na zásady ochrany osobních údajů 

https://www.facebook.com/help/568137493302217 

  



Jméno 

trbo 

 

 

 

Popis 

Služba pro personalizaci uživatelského prostředí, optimalizaci webových stránek a 

provádění testů 

 

 

 

Podrobnostil 

Účely zpracování údajů 

 Personalizace na místě 

 Optimalizace webových stránek 

 Testy A/B/n 

Použité technologie 

 Soubory cookie 

Partneři pro zpracování dat 

trbo GmbH, Leopoldstr. 41, 80802 Mnichov, Německo 

Shromažďované údaje 

 Zkrácená IP adresa 

Odkaz na zásady ochrany osobních údajů 

https://www.trbo.com/en/privacy-policy/ 

  

https://www.trbo.com/en/privacy-policy/


Jméno 

Google Analytics 

 

 

 

Popis 

Za účelem návrhu a optimalizace těchto webových stránek v souladu s požadavky 

jsou shromažďovány, ukládány a analyzovány pseudonymní údaje o kliknutí. 

 

 

 

Podrobnostil 

Účely zpracování údajů 

 Webová analýza 

Použité technologie 

 Soubory cookie 

 Místní úložiště 

Partneři pro zpracování dat 

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko 

Shromažďované údaje 
Tento seznam obsahuje všechny (osobní) údaje shromážděné prostřednictvím této 

služby nebo při jejím používání: 

 Anonymizovaná zkrácená IP adresa 

 Informace o zařízení 

 Informace o prohlížeči 

 Datum a čas 

 Marketingové kampaně a odkazující adresy URL 

 Chování uživatelů na základě kliknutí 

 Údaje o objednávce 

Odkaz na zásady ochrany osobních údajů 

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=cs 

 

  

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=cs


Jméno 

Google Maps 

 

 

 

Popis 

Toto je webová mapovací služba. 

 

 

 

Podrobnostil 

Účely zpracování údajů 

Zobrazení map 

Použité technologie 

Soubory cookie 

Partneři pro zpracování dat 

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko 

Shromažďované údaje 
Tento seznam obsahuje všechny (osobní) údaje shromážděné prostřednictvím této 

služby nebo při jejím používání: 

 IP adresa 

 Informace o poloze 

 Údaje o používání 

Odkaz na zásady ochrany osobních údajů 

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=cs 

  

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=cs


Jméno 

Google Ads Conversion Tracking 

 

 

 

Popis 

Měření účinnosti reklam a marketingových akcí. 

 

 

 

Podrobnostil 

Účely zpracování údajů 

     Reklama 

     Analýza 

     Konverze 

Použité technologie 

 Soubory cookie 

 Místní úložiště 

Partneři pro zpracování dat 

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko 

Shromažďované údaje 
Tento seznam obsahuje všechny (osobní) údaje shromážděné prostřednictvím této 

služby nebo při jejím používání: 

 Anonymizovaná zkrácená IP adresa 

 Informace o zařízení 

 Informace o prohlížeči 

 Datum a čas 

 Marketingové kampaně a odkazující adresy URL 

 Chování uživatelů na základě kliknutí 

 Anonymizované údaje o objednávkách 

Odkaz na zásady ochrany osobních údajů 

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=cs 

 

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=cs

