Co je to cookie
Cookie je malý soubor, který je uložen ve vašem zařízení a je používán pro statistiky, pro
zlepšení funkce webových stránek apod.
Jak používáme cookie
Cookie nebo podobné technologie používáme k analýze trendů, správě webových
stránek, sledování pohybu uživatelů na webových stránkách a ke shromažďování
demografických informací o naší uživatelské základně jako celku.
Sledování
Určité informace automaticky shromažďujeme k analýze trendů v souhrnu a ke správě
našich webových stránek, produktů a služeb.

Naše Zásady pro používání cookie
a sledování
Ve společnosti Friendly Finance s.r.o. respektujeme vaše soukromí a zavazujeme se
zachovat pouze zákonné zpracovávání a ochranu vašich osobních údajů. Naše Zásady pro
používání cookie a sledování vám poskytnou jasné vysvětlení, jak jsou na našich
webových stránkách a u našich výrobků a služeb používány cookie a ostatní sledovací
technologie.

CO JE TO COOKIE
Cookie je malý soubor, který se stáhne a uloží ve vašem zařízení, když navštívíte webovou
stránku. Obsahuje údaje, které jsou specifické pro určitého návštěvníka a webovou
stránku. Cookie se používají na mnoha webových stránkách a je možné je použít k mnoha
účelům, např. pro zapamatování vašich preferencí, k umožnění online nakupování a pro
statistiky webových stránek.

JAK POUŽÍVÁME COOKIES
My a naši partneři používáme cookies nebo podobné technologie pro analýzu trendů,
správu webových stránek, sledování pohybu uživatelů na webových stránkách a pro
shromažďování demografických informací o naší uživatelské základně jako celku.
Cookies jsou části informací, které webová stránka posílá webovému prohlížeči.
Prohlížeč tyto informace ukládá do souboru ve vašem zařízení. Cookies umožňují
návštěvníkům pohyb na webových stránkách a (pokud je to možné) umožňují nám
přizpůsobit webovou stránku a její obsah potřebám návštěvníků a zlepšit výsledky
činnosti uživatelů. Pokud není funkce cookies povolena, nemůžeme zajistit řádnou funkci
webových stránek a jejich fungování tak, jak by měly.
Cookies, které používáme na našich webových stránkách, neukládají data, která by vás
mohla přímo identifikovat. Shromážděná data nebudou převedena na třetí strany, kromě

těch, které jsou popsány v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Nebudou ukládány
žádné osobní informace, které by vás mohly identifikovat.
Cookies na našich webových stránkách používáme takto:
•
•
•

•
•

Používáme cookies, abychom naše zákazníky chránili a zabránili podvodným
činnostem.
Používáme cookies na naší online přihlášce. Pokud není funkce cookies zapnutá,
uživatel počítače se nebude moci připojit a/ani používat naše služby.
Cookies používáme, abychom se dozvěděli, jak se uživatelé dostávají na naše
webové stránky, a abychom zjistili, jak naše stránky používají – pomáhá nám to
zlepšit kvalitu služeb, které vám poskytujeme. Například využíváme Google
Analytics – populární službu pro analýzu výkonu webových stránek, kterou
poskytuje Google. Google Analytics pracuje s cookie, aby nám pomohl analyzovat,
jak návštěvníci používají naše webové stránky. Více informací o používání cookie
najdete v Zásadách ochrany osobních údajů Google.
Cookies používáme pro sledování a řízení toku dat na webové stránce.
Cookies také používáme v našich propagačních kampaních a pobídkách a pro
určení jejich úspěchu. Pomáhá nám to zlepšit design a strukturu webových
stránek a škálu nabídek a pobídek.

Na našich webových stránkách používáme dva typy cookies:
•

•

Jednorázové cookies. To jsou dočasné cookies, které jsou aktivní pouze ve chvíli,
kdy se uživatel počítače připojí k webové stránce (nebo, přesněji, dokud uživatel
neopustí webovou stránku a nezavře prohlížeč). Jednorázové cookies našim
webovým stránkám pomáhají zapamatovat si kroky, které návštěvník provedl na
předchozí stránce, což snižuje potřebu znovu vkládat informace.
Trvalé cookies. Trvalé cookies zůstávají v počítači návštěvníka i po návštěvě
našich stránek. Tyto cookies nám pomáhají vás identifikovat jako unikátního
návštěvníka (ukládají tyto informace jako náhodně vygenerovaná čísla). Jak
dlouho zůstane cookies v počítači uživatele, bude záviset na typu cookies.

Svolení s použitím cookies
Než začnete používat naši webovou stránku, musíme získat váš souhlas s používáním
cookise. Proto má naše stránka automaticky otevírané okno, které vás informuje o použití
cookies a kde jste požádáni o povolení používání cookies tak, že kliknete na „OK“. Pokud
použití cookies neschválíte, ale budete dál používat webové stránky, považuje se to za váš
souhlas s použitím cookies.

Kontrola a mazání cookies
Cookies nepoužíváme s úmyslem shromažďovat osobní informace o našich uživatelích.
Přesto mohou být některé ze zpracovávaných informací považovány za osobní data.

Pokud chcete omezit nebo zablokovat cookies na našich webových stránkách nebo na
jakýchkoli jiných webových stránkách, můžete to udělat tak, že změníte nastavení vašeho
webového prohlížeče. Např. můžete všechna cookies zablokovat, akceptovat pouze
cookies pro první stranu nebo vymazat veškerá cookies při odchodu z prohlížeče. Pokud
se chcete dozvědět víc o této možnosti, použijte funkci „Pomoc“ svého prohlížeče. Pokud
máte zájem o informace o tom, jak smazat cookies z prohlížeče vašeho mobilního
zařízení, podívejte se prosím do uživatelského průvodce zařízení. Nezapomeňte, že
některé služby, které poskytujeme, nebudou fungovat, pokud zablokujete nebo vymažete
cookies.

SLEDOVÁNÍ
Tak jako u většiny webových stránek, i my shromažďujeme některé informace
automaticky. Tyto informace shromažďujeme k analýze trendů jako celku a ke správě
našich webových stránek, výrobků a služeb.
I když sledujeme, které stránky naši uživatelé navštíví v rámci určitých webových
stránek, nezapojujeme se do shromažďování osobních informací o vašich online
aktivitách v průběhu času, a to ani u webových stránek třetích stran nebo online služeb.
Stejně tak v současné době nezpracováváme žádný signál webového prohlížeče
„nesledovat“ nebo jiné mechanismy, které poskytují spotřebitelům schopnost provádět
volbu týkající se shromažďování informací, které lze osobně identifikovat, o vašich online
aktivitách v průběhu času včetně webových stránek třetích stran. Těmto signálům ani
nijak nevycházíme vstříc. Dále jsme vědomě neoprávnili žádnou třetí stranu k tomu, aby
shromažďovala informace, které lze osobně identifikovat, o vašich online aktivitách
v průběhu času ani u jiných webových stránek, když používáte naše webové stránky.
Spolupracujeme s třetí stranou při zobrazování reklamy na našich webových stránkách
nebo při řízení naší reklamy na jiných stránkách. Náš partner může používat cookies nebo
podobné technologie pro poskytování reklamy na základě vašich vyhledávacích aktivit a
zájmů. Pokud si přejete neúčastnit se reklamy založené na vašich zájmech, klikněte zde,
nebo pokud jste na území Evropské unie, klikněte zde. Nezapomeňte, že budete dál
dostávat obecné reklamy, které nejsou přizpůsobeny vašim zájmům a chování.

JAKÉ ZMĚNY JSME V POSLEDNÍ DOBĚ UDĚLALI?
Tyto Zásady pro používání cookies a sledování můžeme kdykoli změnit a budeme uvádět
datum, kdy byly naše Zásady pro používání cookies a sledování naposledy aktualizovány.
Pokud dojde k významným změnám, takové změny zvýrazníme a budeme se snažit vás
přímo upozornit, když to bude možné. Také necháme v našem archivu dřívější verze
Zásad pro používání cookies a sledování k vaší kontrole. Toto je první verze našich
celosvětových Zásad pro používání cookies a sledování. Zveřejnili jsme je dne 24.5.2018.

