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Tyto Zásady používání souborů cookie vysvětlují, co jsou soubory cookie a jiné sledovací 

technologie, jak je společnost Brunswick Corporation a jakákoli její přidružená nebo dceřiná 

společnost (dále jen „společnost Brunswick“, „nás“, „naše“, „nám“ nebo „my“) používá a jaká práva 

na souhlas existují.  

 

Další informace o tom, jak používáme, uchováváme a zabezpečujeme vaše osobní údaje, najdete v 

našich Zásadách ochrany osobních údajů a v našich Podmínkách používání, které je třeba číst 

společně s těmito Zásadami používání souborů cookie.  

 

Tyto zásady používání souborů cookie se vztahují na soubory cookie a další sledovací technologie na 

všech webových stránkách nebo v aplikacích společnosti Brunswick – včetně přidružených nebo 

dceřiných společností (souhrnně dále jako „weby“). Když budete pokračovat v procházení nebo 

používání našich webů, souhlasíte, že můžeme ukládat soubory cookie a další sledovací technologie a 

přistupovat k nim podle postupu popsaného v těchto Zásadách používání souborů cookie. 
 

 

Co jsou soubory cookie a další sledovací technologie? 

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky ukládají do vašeho zařízení 

během procházení. Zpracovává a ukládá je váš webový prohlížeč. Soubory cookie jsou samy o 

sobě neškodné a plní pro webové stránky zásadní funkce. Lze je snadno zobrazit a odstranit. 

Mezi další sledovací technologie patří webové majáky, pixely, jasné gify a další podobné 

technologie. Fungují podobně jako soubory cookie a umisťují do vašich zařízení malé datové 

soubory, které monitorují vaši aktivitu na webových stránkách. Toto sledování slouží ke 

shromažďování informací o tom, jak naše weby používáte, a umožňuje našim webům rozpoznat 

vaše zařízení odděleně od zařízení ostatních uživatelů webů.  

Informace o souborech cookie uvedené v těchto zásadách se vztahují i na další sledovací 

technologie.  

Další informace získáte na stránkách www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu. 

 

Jaké typy souborů cookie a dalších sledovacích technologií společnost Brunswick používá? 

Obecně lze soubory cookie popsat třemi různými způsoby: 1. Původ; 2. Doba trvání; 3. Účel.  

Nejlepší způsob, jak můžete uplatnit svá práva týkající se souborů cookie, je pomocí popisu účelu. 

https://www.brunswick.com/privacy-policy
https://www.brunswick.com/terms-of-use
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
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TYPY SOUBORŮ COOKIE 

PŮVOD Soubory cookie první 

strany 
Soubory cookie první strany jsou soubory cookie, které patří 

společnosti Brunswick a které společnost Brunswick ukládá do 

vašeho zařízení.  

Společnost Brunswick používá soubory cookie a jiné sledovací 

technologie k identifikaci vás a vašich zájmů a ke sledování, jak naše 

weby používáte. Soubory cookie a jiné sledovací technologie 

používáme také k řízení přístupu k určitému obsahu našich webů, k 

ochraně webů a ke zpracování jakýchkoli vašich požadavků vůči 

nám. 

Soubory cookies třetí 

strany 
Soubory cookie třetí strany jsou soubory cookie, které na základě 

dohody s námi umisťuje do vašeho zařízení prostřednictvím našeho 

webu jiná strana. 

Pro účely správy našich webů a výzkumu společnost Brunswick 

uzavřela smlouvy s poskytovateli služeb třetí strany o sledování a 

analýzách statistického využití a informací o objemech od našich 

uživatelů webů. Tyto soubory cookie nám pomáhají zlepšovat 

uživatelské prostředí, spravovat obsah našich webů a analyzovat, jak 

se uživatelé na webech pohybují a jak je využívají. Tyto soubory 

cookie se mohou týkat také inzerentů třetích stran a webů sociálních 

médií, které mohou používat soubory cookie ke sledování a 

vytváření profilu vašich online zájmů a umožnit vám sdílet obsah s 

vašimi sítěmi. 

TRVÁNÍ 

(doba, po 

kterou 

soubory 

cookie 

zůstanou ve 

vašem 

zařízení) 

Trvalé soubory cookie Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem osobním počítači nebo 

mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, a zůstávají tam, 

dokud nevyprší jejich platnost, a jsou automaticky odstraněny. 

Datum vypršení platnosti je definováno správcem souborů cookie a 

může se pohybovat od několika minut až po několik let. Soubory 

cookie jsou navrženy tak, aby jejich platnost vypršela nejpozději 

za dobu nezbytnou pro splnění účelu, pro který byly vytvořeny. 

Trvalé soubory cookie používáme ke zlepšení vašich zkušeností s 

používáním našich webů. To zahrnuje zaznamenání vašeho souhlasu 

s našimi Zásadami používání souborů cookie, zaznamenání vašeho 

výběru souhlasu v banneru se soubory cookie, který se poprvé 

zobrazí při otevření webů. 
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Relační soubory 

cookie 
Relační soubory cookie se odstraní, jakmile zavřete webový 

prohlížeč.  

Relační soubory cookie používáme ke shromažďování a ukládání 

dočasných údajů během vaší návštěvy webu. 

ÚČEL Nezbytně nutné 

soubory cookie  
Tyto soubory cookie se obvykle nastavují pouze v reakci na vaše 

akce, které se rovnají žádosti o služby, jako je nastavení 

předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplnění 

formulářů. Pomáhají ověřovat uživatele a zabraňují podvodnému 

používání uživatelských účtů. Bez těchto souborů cookie nelze 

poskytovat služby, které požadujete. 

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webových 

stránek a na našich webech je nelze odmítnout. Přestože 

můžete prohlížeč nastavit tak, aby tyto soubory cookie blokoval 

nebo vás na ně upozornil, některé části webu bez těchto souborů 

cookie nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají 

žádné osobně identifikovatelné informace. 

Preferenční / funkční 

soubory cookie 
Tyto soubory cookie nám umožňují poskytovat vám rozšířené 

funkce a přizpůsobené nastavení tím, že si web zapamatuje 

volby, které jste provedli v minulosti, například jaký jazyk 

preferujete nebo jaké je vaše uživatelské jméno a heslo, abyste se 

mohli automaticky přihlásit. Mohou to být soubory cookie první 

nebo třetí strany.  

Pokud tyto soubory cookie odmítnete, nemusí všechny služby 

fungovat správně. 

Statistické/výkonnostní 

soubory cookie 
Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje 

návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našeho 

webu. Pomáhají nám pochopit, které stránky jsou nejoblíbenější 

a které nejméně, a zjistit, jak se návštěvníci na webu pohybují. 

Jejich účelem je zlepšit funkce webových stránek a zvýšit jejich 

výkon. Tyto soubory cookie obvykle poskytují analytické 

platformy první strany a/nebo třetí strany.  

Pokud tyto soubory cookie odmítnete, nemůžeme zohlednit 

aktualizace založené na tom, jak a kdy jste procházeli a používali 
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Jak mohu uplatnit svá práva týkající se používání souborů cookie? 

Máte několik možností nastavení předvoleb souhlasu se soubory cookie. 

 

Stahování souborů cookie do vašeho zařízení můžete zastavit výběrem příslušného nastavení v 

prohlížeči. Většina prohlížečů vám sdělí, jak ukončit příjem nových souborů cookie, jak si 

nechat zaslat upozornění, když obdržíte nový soubor cookie, a jak zakázat stávající soubory 

cookie. Postup pro svůj prohlížeč zjistíte kliknutím na tlačítko Nápověda v nabídce prohlížeče 

nebo na stránkách www.allaboutcookies.org. Vezměte však prosím na vědomí, že bez souborů 

cookie nebudete mít přístup ke všem funkcím našich webů a nebudete je moci využívat.  

 

náš web a odkazy. Tyto informace vás nemohou identifikovat, 

protože jsou agregované, a tím pádem anonymizované. 

Marketingové soubory 

cookie 
Tyto soubory cookie sledují vaši online aktivitu na webových 

stránkách nebo na několika webových stránkách, aby pomohly 

inzerentům poskytovat relevantnější reklamu nebo omezit počet 

zobrazení reklamy. Tyto soubory cookie mohou tyto informace 

sdílet s jinými interními nebo externími organizacemi nebo 

inzerenty. Jsou to trvalé soubory cookie a mohou to být soubory 

cookie první nebo třetí strany.  

Pokud tyto soubory cookie odmítnete, bude se vám zobrazovat 

méně personalizovaná a více náhodná reklama. 

 

Soubory cookie 

sociálních médií 
Tyto soubory cookie nastavuje řada služeb sociálních médií, 

které jsme na stránky přidali, abyste mohli sdílet náš obsah se 

svými přáteli a sítěmi. Mohou sledovat váš prohlížeč na jiných 

webech a vytvářet profil vašich zájmů. Mohou to být soubory 

cookie první a/nebo třetí strany. 

 Pokud tyto soubory cookie odmítnete, nebudeme vám schopni 

přizpůsobit naše produkty a reklamy a možná nebudete moci 

využívat možnosti sdílení na sociálních sítích. 

http://www.allaboutcookies.org/
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Většina prohlížečů uživatelům umožňuje použití „soukromého režimu“, ve kterém jsou po 

návštěvě webových stránek soubory cookie smazány. Více informací o tom, jak aktivovat 

„soukromý režim“, najdete v nápovědě svého prohlížeče. Pokud je váš prohlížeč v „soukromém 

režimu“, máte i tak možnost navštěvovat náš web, uživatelské prostředí však nemusí být 

optimální a některé nástroje nemusí fungovat. 

 

Pokud chcete odebrat dříve uložené soubory cookie, můžete je kdykoli ručně odstranit. Tím však 

webům nezabráníte v umísťování dalších souborů cookie do zařízení, pokud a dokud neupravíte 

nastavení prohlížeče podle výše popsaného postupu. Další informace naleznete na stránkách nápovědy 

prohlížeče. 

Předvolby souborů cookie (s výjimkou nezbytně nutných souborů cookie, které jsou nutné pro výkon 

webu) můžete na našich webech přizpůsobit kliknutím na banner „Nastavení souborů cookie“, který 

se zobrazí na webu při jeho otevření. K předvolbám souborů cookie se můžete kdykoli dostat tak, že 

na kterémkoli našem webu přejdete do dolní části a kliknete na odkaz Neprodávat/nesdílet mé údaje.  

 

 


