
OBCHODNÍ PODMÍNKY COOKIES GOMEZ.CZ 
 
 
Abychom Vám usnadnili používání našich webových stránek, používáme technologii „cookies”. Ve svém prohlížeči můžete kdykoliv zakázat nebo omezit příjímání souboru 

cookies. To však může způsobit potíže, nebo zabránit používání naších stránek v míře, ve které používají soubory cookies. 

 
Co jsou soubory cookies? 

 
Cookies jsou malé soubory (počítačová data) uložené navštívenými webovými stránkami na koncovém zařízení uživatele (počítač, notebook, mobilní telefon atd.). Usnadňují používání internetu, 

ukládají informace o prohlížení. Díky souborům cookies webové stránky ví, že jste přihlášeni ke svému účtu, pamatují si Vaše nastavení a zpřístupňují Vám personalizovaný obsah. Informace 

obsažené v těchto souborech Vám umožní číst informace obsažené pouze v těchto souborech pouze na webových stránkách, které je vytvořili. To znamená, že web, který používá soubory 

cookies, nemá přístup k ostatním souborům ve Vašem počítači. 

 
Mohu zrušit přijímání cookies? 

 
Aktivity týkající se ukládání a odesílání cookies jsou podporovány prohlížeči a jsou neviditelné pro uživatele. Většina používaných prohlížečů automatický přijímá soubory cookies. Můžete však nastavit 

prohlížeč tak, aby odmítl požadavky na ukládaní cookies obecně, nebo vybraných souborů cookies. Můžete to změnit v nastavení prohlížeče. Než se však změníte nastavení, měli byste vědět, že soubory 

cookies pomáhají v používání webu. Vypnutí cookies může mít vliv na zobrazování našeho webu ve Vašem prohlížeči a můžete mít problém s přihlášením se do Zákaznického účtu. 

 
Informace o tom, jak změnit podmínky pro ukládání nebo přijímání cookies a informace o tom, jak vymazat soubory cookies naleznete zde:  

• pro prohlížeč Chrome,  
• pro prohlížeč Mozilla Firefox,  
• pro prohlížeč Internet Explorer,  
• pro prohlížeč Opera. 

 
Za jakým účelem používá naše webová stránka cookies? 

 
Soubory cookies používané na našich webových stránkách umožňují vhodnou personifikaci informací zobrazených na těchto stránkách a představují obsah přizpůsobený potřebám uživatele. 

Umožňují také měřit aktivitu uživatelů na webových stránkách. Používáme soubory cookies přizpůsobení a vylepšení chování naších webových stránek, měření prováděných akcí a přizpůsobení 

reklam potřebám uživatelů. Soubory cookies nám také umožňují prozkoumat preference uživatelů a tím vylepšit kvalitu našich služeb. Soubory cookies nám umožňují: 

 
• přizpůsobení obsahu reklam zobrazovaných na webu,  
• měření návštěvnosti uživatelů na stránkách pomocí kódu Google Analytics (více informací naleznete na webu: https://www.google.com/intl/cs/analytics/),  
• pomocí sondy měřit preferenci Zákazníka,  
• zapamatování si chybějícího nesouhlasu k zobrazovaní obsahu v budoucnu,  
• měření účinnosti (sledování konverzí) kampaní prováděných pro společnost Gomez, například v reklamní síti Google, partnerských programech a partnerských sítích,  
• přizpůsobení obsahu reklam zobrazovaných v síti Google (remarketing) – více informací o souborech cookies používaných v reklamní síti Google AdWords naleznete na této adrese: 

https://support.google.com/adwords/answer/2407785,  
• vytváření, udržování a správu uživatelských relací, stejně jako zapamatování jazykových preferencí a dalších nastavení webových stránek,  
• ověření uživatele na webu a poskytování uživatelských relací na webu. 

 
 
Jaké soubory „cookies” používáme? 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs#_blank
https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies-informace-ktere-si-weby-ukladaji-do-vaseho
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html
https://www.google.com/intl/cs/analytics/


Na našem webu používáme následující typy souborů cookies:  
• vlastní Gomez cookies: jsou vytvářené webovou stránkou gomez.cz,  
• externí soubory cookies (externí subjekty): informace ze serverů, se kterými spolupracujeme (např. Google, Facebook); tyto soubory nám dovolují přizpůsobit reklamu Vaším 

preferencím a zvykům, zhodnotit efektivitu reklamní činnosti, vytvořit takzvané obecné uživatelské profily, atd.  
• Session cookies: jsou ukládány na zařízení a zůstanou tam až do konce prohlížení (uložené informace jsou pak trvale odstraněny z paměti zařízení),  
• trvalé cookies (pernamentní): jsou uloženy v zařízení dokud nebudou smazány; ukončení relace prohlížeče, nebo vypnutí zařízení neodstraní soubory. 
 
Vlastní Gomez cookies jsou používány za těmito účely: 

 
konfigurace servisu, a především:  
• přizpůsobení obsahu webu uživatelským preferencím a optimalizaci využití webových stránek (např. PHPSESSID)  
• rozpoznávání zařízení uživatele a jeho umístění a zobrazování odpovídajících stránek, přizpůsobených individuálním potřebám uživatele 
(např. WD) ověření uživatele na webu a poskytování relace uživatelům, a především:  
• udržování relace uživatele na webu (po přihlášení), díky čemuž nemusí uživatel zadávat svůj login a heslo na každé podstránce (např. HASH MD5)  
• správná konfigurace vybraných funkcí webové stránky, což umožňuje zejména ověření pravosti relace prohlížeče (např. PHPSESSID)  
provádění procesu nezbytných pro plnou funkčnost webových stránek, a především: 

 
• přizpůsobit obsah webových stránek uživatelským preferencím a optimalizovat používání stránek; zejména tyto soubory umožňují rozpoznat základní parametry zařízení uživatele a 

správně zobrazit webové stránky přizpůsobené individuálním potřebám uživatele (např. WD)  
• správné fungování partnerského programu, umožňující zejména ověřování zdrojů přesměrování uživatelů na webové stránky (např. PHPSESSID)  
• umožňují používání funkcí „Nákupní košík” a „Seznam přání” na webu (např. PHPSESSID)  
analýza, výzkum a audity prohlížení, a především:  
• vytváření anonymních statistik, které pomáhají porozumět, jak uživatelé využívají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah (_gali). 

 
Vnější cookies jsou používány za těmito účely: 

 

• prezentace multimediálního obsahu na webových stránkách, které jsou staženy z externích webových stránek (např. YouTube.com, administrator cookies: Google LLC se sídlem v USA),  
• shromažďování obecných a anonymních statistických dat pomocí analytických nástrojů (např. Google Analytics, administrator cookies: Google LLC se sídlem v USA),  
• zobrazování reklam přizpůsobených preferencím uživatelů pomocí online reklamního nástroje (např. Google AdSense, administrator cookies: Google LLC se sídlem v USA),  
• přihlášení na webové stránky pomoci sociálních sítí (např. Facebook.com, administrator cookies: Facebook Inc se sídlem v USA nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku; Google.com, administrator  

cookies: Google LLC se sídlem v USA),  
• využívání interaktivních funkcí pro popularizaci webových stránek pomocí sociálních sítí (np. Instagram.com, administrator cookies: Instagram LLC, se sídlem v USA; Facebook.com, administrator  

cookies: Facebook Inc se sídlem v USA nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku; Pinterest.com, administrator cookies: Pinterest Inc. Se sídlem v USA),  
• prezentace názoru na internetových stránkách, které jsou staženy z externích webových stránek (např. Ceneo.pl, administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. se sídlem ve Vratislavi, Polsko),  
• zpětná vazba uživatelů (např. YourCX, administrator cookies: YourCX Sp. z o.o. se sídlem ve Vrazislavi, Polsko),  
• využivání interaktivních funkcí pro popularizaci webových stránek pomoci sociálních síti (např. Facebook.com, administrator cookies: Facebook Inc se sídlem v USA nebo Facebook 

Ireland se sídlem v Irsku) 
 

Seznam souborů cookies používaných na našich webových stránkách je k dispozici níže a můžete ho kdykoliv zkontrolovat pomoci nástroje prohlížeče. 



SEZNAM NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH SOUBORŮ COOKIES 

 
gomez.cz  
 

 Jméno souboru cookie  

 

 Popis operace   

 _dc_gtm_UA-*  

 

 Používány správci Google ke kontrole načítání tagů skriptu Google Analytics. Vyprší po relaci.   

 _ga  

 

 Zaznamenává jedinečné identifikátory použité ke generování statistik o tom, jak uživatel používá daný web. Platnost vyprší po 12 hodinách.   

 _gid  

 

 Zaznamenává jedinečné identifikátory použité ke generování statistik o tom, jak uživatel používá daný web. Platnost vyprší po 12 hodinách.   

 banners_*  

 

 Informační bannery na webu. Platnost vyprší po 12 hodinách.   

 box-page-top-cookie-*  

 

 Zobrazení horního reklamního banneru. Platnost vyprší po 30 dnech.   

 cc_cookie_accept  

 

 Souhlas s ukládáním souborů cookies. Platnost vyprší po 12h.   

 cc_cookie_decline  

 

 Nesouhlas s ukládáním souboru cookies. Platnost vyprší po 12h.   

 cookie_name  

 

 Název cookie. Vyprší po 30 dnech a znovu se vygeneruje.   

 PHPSESSID  

 

 Cookie soubor relace, který je vytvořený a existuje pouze během relace prohlížeče. Je potřebný pro správné fungování webových stránek.   
_gali  

 
Tento cookie soubor se obvykle ukládá během první návštěvy. Pokud byl soubor smazán uživatelem, a následně navštívíte stránku gomez.cz, nový cookie 

soubor _gali se je napsaný s jiným jedinečným identifikátorem. Ve většině případů se tento cookie soubor používá k identifikaci jedinečných uživatelů na 

webových stránkách gomez.cz a aktualizuje se s každým zobrazením stránky. Navíc je tento soubor opatřen jedinečným identifikátorem, který používá 

služba Google Analytics k zajištění platnosti a dostupnosti souboru cookie jako dalšího bezpečnostního opatření. Platnost vyprší po roce.   

 018a104ff75b939e1d8c13547bea6c5     f   

 
Soubor cookie relace, který je vytvořený a existuje pouze během relace přihlášeného uživatele. Je nezbytný pro správnou činnost profilu uživatele. 

Platnost vyprší po odhlášení. 
  

 _gat_UA-*  

 

 Používány k odlišení uživatelů. Vyprší po 10 minutách.  
 
 
Config1.veinteractive.com  
 

 Jméno souboru cooki    e    Popis operace  



Opt-out  Soubor cookie používány k vyloučení souborů cookie. Vyjádření souhlasu s blokádou cookies blokuje blokování příchozích souborů cookie v prohlížeči konkrétním serverem nebo 

inzerenty. Informuje o tom, že se nechcete účastnit cílení reklam, profilování nebo jiného sledování Vašich aktivit. Odmítnutí souboru cookie blokuje pouze soubory cookie z určitého 

serveru a není obecným nástroje, který blokuje soubory cookie z navštívených webových stránek. Cookies však můžete spravovat prostřednictvím svého prohlížeče. 
 

 
 
 

 
Bid.g.doubleclick.net  
 

 Jméno souboru cookie  

 

 Popis operace   

 IDE  

 
Používány skrz Google DoubleClick k registrování a oznamování aktivity návštěvníků po zobrazení nebo kliknutí na některou z reklam inzerenta, pro změření 

efektivity reklamy a zobrazování reklam cílených na uživatele. 
  

 DSID  

 
Tyto soubory cookies neobsahují žádné informace, které by Vás identifikovaly. Někdy soubory cookies obsahují další identifikátor podobný k ID cookie. Tento 

identifikátor se používá k identifikaci reklamní kampaně, které byl uživatel dříve vystaven, ale v souboru nejsou uložená žádná osobní data. Vyprší po 2 letech.  
 
 
audiencemanager.de  
 

 Jméno souboru cookie  

 

 Popis operace   

 IDE  

 
Používá služba Google DoubleClick k registraci a vykazování aktivity uživatelů po zobrazení nebo klepnutí na reklamu jednoho inzerenta pro měření funkčnosti 

reklam a grafických reklam cílených na uživatele. 
  

 Nano  

 

 Reklamní síť zanox. Vyprší během 179 dni.   

 NmpAddThis  

 

 Reklamní síť zanox. Vyprší během 19 dni.   

 NmpAppNexus  

 

 Reklamní síť zanox. Vyprší během 19 dni.   
Npr  

 
Shromažďuje geolokační data návštěvníka prostřednictvím NPR služeb a poskytuje uživatelům relevantní obsah, včetně obsahů z pobočkových stanic v okolí. 

Údaje geografické polohy se skládají z obecných informací o poloze na základě zeměpisné šířky a délky (pokud uživatel s povolenými lokalizačními službami pro 

aplikaci NPR v mobilním zařízení uživatele) nebo NPR může přibližovat polohu návštěvníka na základě IP adresy počítače nebo mobilního zařízení návštěvníka.   

 NmpDBM  

 

 Reklamní síť zanox. Vyprší během 19 dni.  
 
 
onaudience.com  
 

 Jméno souboru cookie  

 

 Popis operace   

 cookie  

 

 Vyprší po 10 letech.   

 done_redirects*  

 

 Vyprší po 13 dnech.   

 _snrs_uuid  

 

 Jedinečné variabilní ID zákazníka. Vyprší po 10 letech.  



 

 _snrs_p   Používá se k uložení UUID zákazníka, času první návštěvy, času poslední návštěvy, počet návštěv, počet návštěv v relaci, délka relace, počet návštěv. Platnost vyprší po 10 letech.    

 _ga  

 

 Zaznamenává jedinečný identifikátor použitý ke generování statistik o tom jak daný uživatel web využívá a vyprší po 2 letech.   

 _snrs_puuid  

 

 Unikátní identifikátor zákazníka. Vyprší po 10 letech.   

 _gid  

 

 Zaznamenává jedinečný identifikátor použitý ke generování statistik o tom, jak uživatel využívá daný web a vyprší po 24 hodinách.  
 
 
google.com  
 

 Jméno souboru cookie        Popis operace   

 NID  

 
Soubor cookie NID obsahuje identifikátor, který Google používá k zapamatování vašich preferencí a dalších informací, zejména o vašem preferovaném jazyce 

(např. Českém jazyce), počtu výsledků vyhledávaní zobrazených na stránce (např. 10 nebo 20) a zařazení nebo deaktivaci filtru Google SafeSearch. 
  

dv  

 
Tento cookie soubor se obvykle ukládá během první návštěvy. Pokud byl soubor smazán uživatelem, a následně navštívíte stránku gomez.cz, nový cookie soubor 

_gali se je napsaný s jiným jedinečným identifikátorem. Ve většině případů se tento cookie soubor používá k identifikaci jedinečných uživatelů na webových 

stránkách gomez.cz a aktualizuje se s každým zobrazením stránky. Navíc je tento soubor opatřen jedinečným identifikátorem, který používá služba Google 

Analytics k zajištění platnosti a dostupnosti souboru cookie jako dalšího bezpečnostního opatření. Platnost vyprší po roce.  
 

 
google.pl  
 

 Jméno souboru cookie        Popis operace   

 NID  

 
Soubor cookie NID obsahuje identifikátor, který Google používá k zapamatování vašich preferencí a dalších informací, zejména o vašem preferovaném jazyce 

(např. Českém jazyce), počtu výsledků vyhledávaní zobrazených na stránce (např. 10 nebo 20) a zařazení nebo deaktivaci filtru Google SafeSearch. 
  

 CONSENT  

 

 Souhlas s používáním souboru cookies.   

 1P_JAR  

 

 Google používá tento cookie soubor, k přizpůsobení reklamy Vaším zájmům.   
facebook.com  
 

 Jméno souboru cookie        Popis operace   

 fr  

 

 Používaný společností Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou ceny v reálném čase od inzerentů třetích stran. Vyprší po 3 měsících.   

 dpr  

 

 Umožňuje ovládat tlačítka Sdílet a Like. Vyprší po relaci.   

 reg_ext_ref  

 

 URL první navštívené Facebook stránky. Vyprší po relaci.  



 reg_fb_gate                       URL adresa poslední navštívené Facebook stránky Vyprší po relaci.   

 reg_fb_ref                          URL adresa externího referera. Vyprší po relaci.   

 wd                                      Rozměr okna prohlížeče. Vyprší po relaci.   
datr Cookie soubor „datr” je nastaven, když se webový prohlížeč snaží získat přístup na facebook.com (s výjimkou sociálního pluginu iframes) a cookie nám pomáhá identifikovat   

podezřelou přihlašovací aktivitu a zajistit bezpečnost uživatelů. Používáme je na příklad k označení pochybné aktivity, například neúspěšného pokusů o přihlášení 

nebo pokusu o vytvoření více spamových účtů. Vyprší po 2 letech. 
  

 presence                           Stav chatu. Vyprší po relaci.   

 xs                     Číslo relace a klíče. Vyprší po 1 měsíci.   

 act                     Časová značka a čítač aktivit uživatele. Vyprší po relaci  
 

 

SERVEROVÉ PROTOKOLY  

 

 Obecné informace  
Informace uložené v 

souborech 

protokolů gomez.cz 
 

 
 
Shromážděné protokoly serveru jsou uloženy na dobu neurčitou a slouží ke generování statistik, které pomáhají při správě webových stránek gomez.cz. Tyto souhrny 

neobsahují funkce, které identifikují návštěvníky webových stránek gomez.cz. Záznamy se nezveřejňují osobám, které nemají na starost řízení webu gomez.cz. 
 
V souborech protokolů serveru gomez.cz uchovávány jsou následující informace: 
▪ veřejná IP adresa počítače, ze kterého byl dotaz odeslán (může to být přímo uživatelské PC),

  
▪ jméno uživatele, které je uváděné během autorizace,

  

▪ čas odeslání dotazu,
  

▪ první řádek požadavku http,
  

▪ kód odpovědi http,
  

▪ počet odeslaných bytu, které odeslal server,
  

▪ adresa URL předchozí navštívené stránky(referer link) – v případě, když návštěva webu gomez.cz proběhla přes odkaz,
  

▪ informace o prohlížeči uživatele,
  

▪ informace o chybách, které se vyskytly během realizace transakce http,
  

▪ informace o souboru cookies,
  

▪ informace o relaci.
 

 


