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FOR FASHION BRNO ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES 

I. CO JSOU COOKIES 

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve vašem počítači 

prostřednictvím prohlížeče. Internetové stránky www.forfashionbrno.cz využívají Cookies „první 

strany“, tedy Cookies používané pouze našimi webovými stránkami, které slouží pro ukládání 

uživatelských preferencí a údajů, potřebných pro správnou funkci internetových stránek během jejich 

užívání. Používáme také Cookies „třetích stran“ pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, 

cílení reklamy, a to za pomoci třetích stran – poskytovatelů webových statistik.  

II. K ČEMU COOKIES POUŽÍVÁME 

Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro 

zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Do cookies nikdy 

neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Do cookies můžeme umístit ID uživatele, to ale neumožňuje 

třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.  

Na našem webu používáme tyto cookies: 

• Nezbytně nutné soubory Cookies 

Jedná se o krátkodobé technické Cookies, které jsou potřebné pro provoz webových stránek. 

Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod. 

• Analytické/výkonnostní soubory Cookies 

Tyto soubory umožní rozpoznat a vyhodnotit např. počet návštěvníků a zjistit, jak se 

návštěvníci pohybují na webových stránkách, když je používají.  

• Funkční soubory Cookies 

Jsou používány k rozpoznání vracejících se návštěvníků webových stránek. Díky těmto 

souborům lze využívat např. služeb automatického přihlášení apod. 

• Cílené Cookies 

Tyto soubory informují, které stránky jste navštívili a odkazy, které jste sledovali. Užití těchto 

informací umožňuje, aby webové stránky a reklamy na nich zobrazené více odpovídaly 

zájmům návštěvníka. Tyto informace jsou sdíleny s třetími stranami za totožným účelem. 

III. NESOUHLAS S UŽITÍM COOKIES 

Máte možnost odmítnout užití souborů Cookies několika způsoby: 

Blokace Cookies v nastavení prohlížeče 

Užití souborů Cookies lze zakázat úpravou nastavení webového prohlížeče. Tímto nastavením dojde k 

blokaci všech typů Cookies a může znemožnit užívání všech funkcí internetových stránek.  

Pokud Vám nevadí sledování návštěvnosti, ale nechcete být identifikováni, můžete vypnout unikátní 

identifikaci prohlížeče a povolit použití cookies na našem webu. Případně můžete níže na téže stránce 

nainstalovat opt-out rozšíření pro všechny weby (funkčnost tohoto řešení je plně v režii firmy 

Google).  
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Vyjádření nesouhlasu s užitím Cookies třetích stran 

Pro zachování nezbytně nutných a funkčních souborů Cookies je možnost zablokovat užití souborů 

Cookies třetích stran. Tento krok lze provést přímo u provozovatele Cookies třetích stran: 

• Nastavení užití Cookies reklamního systému Facebook 

• Nastavení užití Cookies společnosti Google 

• Nastavení užití Cookies společnosti Seznam.cz 

 

IV. KONTAKT 

www.forfashionrbno.cz 

Provozovatel webu: Roman Humpolík, RH Sound s.r.o.   

Tvrdého 506, 602 00 Brno-střed 

IČ 25592483 

Email: info@forfashionbrno.cz 

V Brně dne: 1.4.2022 

 

 

 

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
https://support.google.com/accounts/answer/2662922?hl=cs#stop_goog_p13n
http://www.imedia.cz/

