Využití cookies
Společnost Jan Bláha, Ježovy 18, 34012 Švihov, IČ: 28325486 jako provozovatel internetového
obchodu BlahaSoft využívá pro provoz těchto internetových stránek technologii cookies.

Co je cookie a k čemu se používá?
Cookie je malý soubor, který Váš internetový prohlížeč čte nebo ukládá na Vaše koncové zařízení. Tedy
na Váš počítač, notebook nebo telefon. Cookies zajišťují to, že internetová stránka je schopna
zapamatovat si Vaše volby a stránku Vám tak zobrazovat efektivněji.
Do cookies se například ukládá informace o tom, jaké zboží jste vložili do košíku (jinak by bylo nutné být
přihlášený), nebo informace o tom, jak si přejete řadit zboží v kategoriích. Zda podle abecedy nebo
podle ceny a řadu dalších věcí.
Podle účelu dělíme používané cookies do následujících kategorií:
Nezbytně nutné cookies Vám umožní pohyb po webové stránce a využití jejích základních funkcí.
Obvykle jsou nastaveny pouze v reakci na Vaši činnost, která je žádostí o služby, jako je například
přihlášení se do zabezpečené části naší webové stránky. Tyto cookies jsou nezbytné pro použití této
webové stránky.
Analytické a výkonnostní cookies nám umožňují rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a získat
informace o tom, jak je webová stránka používána (např. jaké stránky uživatel otevírá nejčastěji a jestli
uživatel dostává z některých stránek hlášení o chybě). To nám pomáhá vylepšit fungování webové
stránky, například tak, že zajišťujeme, aby uživatelé snadno našli to, co hledají. Doba platnosti těchto
cookies je maximalně 2 roky.
Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je
zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro
vydavatele a inzerenty třetích stran. Doba platnosti těchto cookies je maximalně 2 roky.
Použití cookies třetích stran
Stránka využívá služeb třetích stran, aby zjistila, jak užíváte tuto webovou stránku a mohla optimalizovat
Vaši uživatelskou zkušenost a nabízet Vám reklamy mimo tuto stránku. Tyto třetí strany (zejména
reklamní sítě a poskytovatelé externích služeb, jako jsou služby analyzující návštěvnost webu) mohou
rovněž využívat cookies, nad kterými nemáme žádnou kontrolu.

Co dělat, když si nepřejete, aby se ukládaly cookies?
Váš souhlas s užíváním cookies můžete kdykoli odvolat. Pro tyto účely si prosím přečtěte následující
ustanovení:

Změna nastavení Vašeho internetového prohlížeče:
Pokud si přejete vymazat cookies uložené na Vašem zařízení a nastavit Váš internetový prohlížeč tak,
aby nepřijímal cookies, můžete tak učinit v nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Nastavení
cookies můžete nalézt v záložce «Možnosti», «Nástroje» nebo «Nastavení» internetového prohlížeče,
který používáte k návštěvě této webové stránky.
Různé prohlížeče ale mohou používat různé prostředky k deaktivování cookies. Pro více informací
prosím klikněte na následující odkazy:
 Microsoft Internet Explorer

 Google Chrome
 Safari
 Firefox
 Opera
Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud nastavením internetového prohlížeče odmítnete užívání a
ukládání cookies ve Vašem počítači, budete moci užívat naši webovou stránku i nadále, některé
možnosti a funkce však nemusí fungovat správně.

