Zásady používání souborů cookies
Webové stránky RevNGo.com používají cookies s cílem
zlepšování nabízených služeb na stránkách, zvýšení
pohodlí uživatelů, sledování aktivit na webové stránce a
zobrazení relevantních nabídek.

Co jsou cookies ak čemu se používají?
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v prohlížečích pomocí
internetových služeb. Představují nezbytnou technologii, která je potřebná k
provozování online služeb, poskytuje efektivní a moderní uživatelské prostředí a jsou
podporovány všemi současnými prohlížeči.

Jaký druh cookies používá
RevNGo.com a za jakým účelem?
RevNGo.com používá cookies pro následující účely:
● ke zlepšení našich stránek,
● ulehčit Vaši navigaci na našich webových stránkách a využívání jejích funkcí,
čímž se zajistí plynulá uživatelská zkušenost,
● shromažďovat informace o tom, jak používáte naši webovou stránku,
posouzením, kterou část z nich navštěvujete nebo kterou používáte nejvíce; to
nám umožňuje vědět, jak Vám můžeme poskytnout ještě lepší uživatelskou
zkušenost po návratu na naše stránky znovu,
● umisťovat cílené reklamy na jiné webové stránky,
● rozlišit a identifikovat uživatele prohlížejících naše webové stránky,
● sledovat činnosti prováděné na webových stránkách, abychom Vám mohli
posílat zprávy o nabídkách, které jsou speciálně přizpůsobeny Vašim zájmům,
jakož i důležité a relevantní pro Vás.

Typy cookies
Cookies poskytující základní funkčnost

Tyto soubory cookie jsou důležité pro základní funkčnost webu, zvyšují dojem
uživatele a shromažďují informace o používání webové stránky bez identifikace
návštěvníků.
Patří zde například informace o navštívených a zobrazených ubytovacích zařízení,
stav přijetí cookies, stav načítání určitých prvků webové stránky, nebo testovací
variace které ovlivňují fungování webové stránky.

Nezapomeňte, že bez těchto souborů cookie nemůžeme zaručit nejlepší uživatelský
zážitek na naší webové stránce.
Analytické soubory cookies

S cílem rozvíjet naše webové stránky a zlepšovat uživatelský zážitek používáme také
soubory cookies, které nám umožňují shromažďovat informace o tom, jak návštěvníci
používají naše webové stránky. Tyto cookies nejsou schopni Vás osobně
identifikovat; shromažďují pouze informace, jako například stránku kterou náš
návštěvník navštívil, na kterou část webové stránky uživatel klikl, kolik stránek
otevřel, jak dlouho relace trvala a jaké byly chybové hlášení pokud nějaké byly.
Takové cookies jsou také v Google Analytics. Chcete-li získat další informace o
souborech cookies Google Analytics, kliknite sem.
Reklamní cookies

Cílem těchto souborů cookies je umožnit nám, aby se na naší webové stránce
zobrazovaly reklamy, které jsou pro Vás zajímavé nebo relevantní. Tyto cookies
nejsou schopni Vás osobně identifikovat; shromažďují pouze informace, jako
například stránku kterou náš návštěvník navštívil, na kterou část webové stránky
uživatel klikl, kolik stránek otevřel - to vše s cílem zjistit, o jaký obsah se nejvíce
zajímáte.
Pokud jste udělili předchozí souhlas, můžeme použít informace získané při sledování
Vašeho používání webové stránky spolu s Vašimi osobními údaji, abychom mohli
přizpůsobit naši marketingovou komunikaci Vašim potřebám a zobrazovat Vám
nabídky, které jsou pro Vás zajímavé a relevantní.

Jiné cookies

Tyto soubory cookies obvykle pocházejí od třetích stran a pomáhají provozovat
externí systémy, které shromažďují statistické informace o uživatelích a zobrazují
cílené reklamy.

Je důležité, že osobní údaje nesdílíme s třetími stranami ani prostřednictvím těchto
souborů cookies.

Na našem webu používáme cookies od
následujících poskytovatelů služeb:
Google Adwords

Podrobné informace o službě jsou k dispozici na následujícím odkazu:
https://www.google.com/intl/cz/policies/privacy
Facebook

Podrobné informace o službě jsou k dispozici na následujícím odkazu:
https://www.facebook.com/help/cookies/
Doubleclick

Podrobné informace o službě jsou k dispozici na následujícím odkazu:
https://www.google.com/intl/cz/policies/privacy
Jak můžete kontrolovat a změnit nastavení cookies?

Všechny moderní prohlížeče umožňují uživatelům upravovat nastavení souborů
cookies. Většina webových prohlížečů výchozím automaticky akceptuje cookies. Tato
nastavení se však obvykle dají změnit, takže prohlížeč může zabránit automatickému
akceptování a nabízí možnost zvolit si, zda chcete povolit použití cookies při každém
přístupu na webovou stránku.

Upozorňujeme, že jelikož cílem cookies je zlepšit nebo umožnit používání a procesy
naší webové stránky, zakázání nebo vymazání souborů cookies může mít za
následek to, že nebudete moci používat všechny funkce naší webové stránky, nebo
může způsobit odlišné fungování webových stránek v prohlížeči jako bylo původně
navrženy.
Informace o nastavení cookies u nejpopulárnějších prohlížečů získáte kliknutím na
následující odkazy:

●
●
●
●
●

Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari

Oznámení o ochraně osobních údajů
Informace o ochraně osobních údajů týkající se
použitých souborů cookies jsou shrnuty v následující
tabulce
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popis všech souborů
cookies.

Reklamní cookies
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Jiné cookies
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