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Informace o souborech cookies 
 

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o tom, jak my, společnost NYPRO hutní prodej, a.s., 
využíváme soubory cookies a ostatní informace spojené s vaší návštěvou námi provozovaných webových 
stránek: www.nyprohutni.cz.  

 
Informace o vašem počítači 

Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme anonymizované informace o použitém 
prohlížeči, operačním systému počítače, rozlišení obrazovky a další informace. Sledujeme webové 
stránky, z nichž byla konkrétní webová stránka navštívena a procházení dalších webových stránek. 

Tyto údaje používáme k provozu webových stránek, zejména k odhalení a odstranění chyb, k určení 
využití webové stránky a k úpravám nebo dalším vylepšením webových stránek. 

 

Použití cookies 

Stejně jako mnoho jiných webových stránek, i námi provozované webové stránky využívají soubory 
cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a ukládají 
určitá nastavení a data prostřednictvím vašeho prohlížeče. Každý soubor cookie obvykle obsahuje 
název domény, ze které byl soubor cookie odeslán, název cookie, hodnotu cookie a informace o 
vypršení platnosti souboru cookie. 

Soubory cookies umožňují rozpoznat počítač a zpřístupnit některá výchozí nastavení. Cookies nám 
pomáhají zlepšovat práci s webovými stránkami a nabídnout vám lepší služby. 

Některé cookies (tzv. funkční) je nutné ukládat na vašem počítači, jelikož jsou nezbytně nutné pro 
základní provoz a funkčnost našich webových stránek. Pomáhají i v oblasti zabezpečení a při plnění 
požadavků stanovených právními předpisy. 

Pro ostatní typy cookies potřebujeme váš souhlas, který můžete udělit v banneru v dolní části webové 
stránky. Jedná se o následující typy cookies, které využíváme: 

1. Google Analytics 

Pro statistickou analýzu používáme službu Google Analytics. Služba Google Analytics je služba 
pro webovou analýzu poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94034, USA ("dále také Google"). Služba Google Analytics používá soubory 
cookies a programy, které jsou součástí webů, a naším jménem shromažďuje neosobní údaje, 
které se týkají návštěvníků našich webů. Soubory cookies i vložené programy nám poskytují 
pouze neosobní statistické informace o návštěvách na našich webech, o době trvání zobrazení 
jednotlivých stránek, o cestách, kterými uživatelé weby procházeli, údaje o nastavení 
obrazovky návštěvníků a další obecné údaje. Využíváme tento typ informací, které mají 
zejména statistickou povahu, k vylepšení služeb poskytovaných zákazníkům. 
 
Informace o používání webu (včetně IP adresy) generované společností Google pomocí 
souborů cookies budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených 
státech. Společnost Google použije tyto informace k hodnocení používání webových stránek, 
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sestavování zpráv o činnosti na webech pro provozovatele webových stránek a poskytování 
jiných služeb vztahujících se k činnosti na webech a používání internetu. 
  
Společnost Google může také přenést tyto anonymizované informace třetím stranám, a to 
v případě, že je to vyžadováno zákonem nebo když tyto třetí strany zpracovávají tyto 
informace jménem společnosti Google. Společnost Google nepřidruží vaši IP adresu k jiným 
datům uchovávaným ve společnosti Google.  
 

 
 

2. Google AdWords, Sklik  

Pro inzerci online nebo sledování konverzí používáme služby Google AdWords a Sklik. 
Sledování konverzí je analýza poskytovaná společností Google Inc. (1600 Amphitheatre 
Parkway Mountain View, CA 94043, USA, ("dále také Google") a společností Seznam.cz, a.s. 
(Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5) ("dále také Seznam"). 
 
Soubor cookie bude uložen, pokud přijdete na naši webovou stránku prostřednictvím reklamy 
Google nebo Seznam. Platnost tohoto souboru cookie vyprší po 30 dnech a nepoužívá se k 
osobní identifikaci. Pokud navštívíte některé stránky v rámci našeho webu a souboru cookie 
dosud nevypršela platnost, může Google nebo Seznam zjistit, že jste klikli na inzerát nebo 
dokončili objednávku a že byli na danou stránku směrováni. Každá služba poskytuje jedinečný 
soubor cookie, tzn. soubory cookies nelze sledovat prostřednictvím webových stránek 
inzerenta. 
 
Informace získané pomocí souborů cookies se používají k vytváření statistik konverzí pro 
inzerenty, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Inzerenti mohou zjistit celkový počet 
uživatelů, kteří klikli na reklamu, a byli přesměrováni na stránku se značkou sledování konverzí 
nebo dokončili objednávku. Inzerenti však neobdrží žádné informace, které by umožnily osobní 
identifikaci uživatelů. Spojení mezi vašimi osobními údaji a vašimi údaji o použití proto není 
možné. Pokud chcete soubory cookies zakázat pro sledování konverzí, můžete nastavit 
prohlížeč tak, aby blokoval soubory cookies z následující domény: "googleadservices.com, 
sklik.cz ". 
 

 
Pro úplný a aktuální přehled o každém přístupu třetích stran k vašemu webovému prohlížeči si můžete 
nainstalovat zásuvný modul sloužící pro tento účel (v případě, že je pro daný typ prohlížeče vytvořen). 
Můžete si také vybrat možnost, kdy vás počítač bude varovat pokaždé, kdy dojde k odeslání souboru 
cookie nebo můžete všechny soubory cookies vypnout – toho dosáhnete v nastavení vašeho prohlížeče. 
Každý prohlížeč je trochu jiný, a tak se prosím podívejte do menu Nápověda ve vašem prohlížeči, abyste 
zjistili, jak správně nastavit používání souborů cookies. Pokud ale ukládání souborů cookies zcela 
vypnete, je možné, že některé z námi poskytovaných služeb nemusí fungovat nebo nemusí fungovat 
správně. 


