ZÁSADY POUŽITÍ COOKIES
Při návštěvě a používání webových stránek www.ogilvy.cz („Webové stránky“) můžeme
používat informace získávané prostřednictvím souborů cookie nebo podobné technologie. Soubory
cookie jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se ukládají do vašeho
počítače nebo zařízení, když navštívíte naše webové stránky. Pokud tedy v tomto oddílu uvádíme
„vy“, míníme tím váš počítač. Při vašich dalších návštěvách tyto soubory cookie dokážeme poznat,
což nám umožňuje, abychom si vás pamatovali.
Soubory cookie mají mnoho různých podob. Hlavní typy a kategorie používaných souborů cookie
uvádíme níže.
Používání cookies nám umožní nabídnout Vám takový obsah a služby, které nejlépe odpovídají
Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě Webových
stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.
Cookie první strany a soubory cookie třetích stran - o tom, zda se jedná o soubor cookie první
strany, nebo soubor cookie třetích stran, rozhoduje doména, která soubor cookie nastavila. Soubory
cookie první strany vytváří webové stránky navštívené uživatelem, tedy webové stránky
zobrazované v řádku s adresou URL, např. www.wpp.com. Soubory cookie třetích stran jsou
soubory cookie, které nastavila jiná doména než doména webových stránek navštívených
uživatelem. Pokud uživatel navštíví webové stránky a jiná entita prostřednictvím těchto webových
stránek nastaví nějaký soubor cookie, jedná se o soubor cookie třetí strany.

Soubor cookie obsahuje nejméně dva komponenty, a to název a hodnotu souboru. Obvykle
obsahuje také datum, kdy dojde k jeho automatickému smazání (to je nastaveno podle plánované
životnosti daného souboru). Existuje rozdíl mezi soubory cookies platnými po dobu relace (session
cookies) a trvalými soubory cookie (persistent cookies)..
Relační soubory cookie - tyto soubory cookie umožňují provozovateli webových stránek
propojovat akce uživatele během jedné relace prohlížeče. Relace prohlížeče začíná okamžikem
otevření okna uživatelem a končí zavřením okna prohlížeče. Relační soubory cookie se vytvářejí
pouze dočasně. Jakmile prohlížeč zavřete, všechny relační soubory cookie se smažou.
Soubory cookie platné po dobu relace jsou automaticky vymazány ihned poté, co příslušná
prohlížecí relace skončí. Trvalé soubory cookie zůstanou ve vašem počítači uloženy po celou dobu
životnosti příslušných souborů cookies a k jejich vymazání dojde až na konci uvedené doby.

JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME?
Ogilvy, s.r.o., IČ: 25120158, se sídlem Bubenská 1477/1, Holešovice, 170 00 Praha 7; zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C. 51364, používá na Webových
stránkách technické/funkční, základní analytické a marketingové cookies.
TECHNICKÉ/FUNKČNÍ COOKIES
Při návštěvě a používání Webových stránek pouze pro informační účely, tj. pokud se
nezaregistrujete nebo nám neudělíte souhlas, shromažďujeme pouze osobní údaje, které Váš
prohlížeč předává na náš server, což je nezbytné, abychom Vám mohli zobrazit Webové stránky
a zaručit Vám stabilitu a bezpečnost jejich užívání.
S technickými, funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich
bychom vám naše služby nemohli poskytovat.
ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ COOKIES
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit
počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat
způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co
hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat vaši osobu.
Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových
stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu, a abychom učinili
Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.

Google Analytics:
_gat: doba uchování 1 minuta
_ga: doba 2 roky.
_gid: doba 24 hodin.

MARKETINGOVÉ COOKIES
Používají se ke sledování preferencí uživatele Webových stránek za účelem cílení reklamy, tj.
zobrazení marketingových a reklamních sdělení (i na stránkách třetích stran) v souladu s těmito
preferencemi.
Marketingové soubory cookies využívají nástrojů externích společností. Na našich Webových
stránkách využíváme následující marketingové nástroje:

Facebook pixel cookie:
fbp: doba uchování 3 měsíce

JAK MŮŽETE NASTAVIT COOKIES?
Analytické a marketingové cookies využíváme na základě vašeho souhlasu. Je na vás, jestli cookies
a jiné podobné techniky přijmete. Můžete to provést buď přes volbu tlačítka Přijmout vše, nebo si
nastavte souhlasy s cookies podle vlastních preferencí a potřeb poskytnutím souhlasů v Nastavení
cookies.
Pokud nám ale nepovolíte použití základních (funkčních) cookies, některé funkce Webových
stránek nemusí fungovat tak, jak by měly.
PŘÍJEMCI DAT
V rámci činnosti Ogilvy, s.r.o., spolupracuje s partnery, kteří nám pomáhají s realizací účelů
zpracování, jako jsou například vyhodnocování výkonnosti webu a reklam a/nebo doručování
nabídek šitých Vám na míru. Níže jsou popsání všichni příjemci dat:
Facebook Ireland ltd., Registrační číslo: 462932, Sídlo: 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2

PLATFORMY
Facebook Ads

Marketingová platforma, která umožňuje zobrazovat a cílit různé typy reklamních sdělení na
sociální sítí Facebook a vyhodnocovat jejich úspěšnost. Při zpracování těchto dat vystupuje
společnost Facebook Ireland ltd. v roli Správce a může tato data využít k účelům v rámci své
samostatné činnosti.

Google Ireland ltd., Registrační číslo: IE368047, Sídlo: Gordon House Barrow Street Dublin 4,
D04E5W5 Ireland

PLATFORMY
Google Analytics
Analytická platforma sloužící ke sběru dat o interakci uživatele s Webovou stránkou a analýze
toho, jak uživatelé Webové stránky využívají, jak se mezi nimi pohybují nebo odkud na ně
přicházejí. Při zpracování těchto dat vystupuje společnost Google Ireland ltd. v roli Správce a může
tato data využít k účelům v rámci své samostatné činnosti.
Vyžití cookies můžeme v závislosti na dostupných technologiích a za účelem zlepšování
uživatelského komfortu a informovanosti měnit, proto si v případě zájmu toto poučení čas od času
opět pročtěte.

Pro další informace o zpracování osobních údajů společností Ogilvy, s.r.o. navštivte naše webové
stránky Ogilvy.cz.
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