
Zásady používání souborů „cookies“ 

Co jsou to cookies? 

Cookies jsou malé datové soubory potřebné pro běh www stránek (mnoho funkcí www 
stránek se bez nich neobejde). Přes cookies www stránka dokáže uchovat např. 

naposledy prohlížené stránky nebo jaký jazyk jste navolili. 

 

Proč náš web potřebuje cookies? 

 Zlepšujeme se a chceme zobrazovat ještě lepší www stránky a to včetně služeb. 

 Cookies jsou nezbytné pro správnou funkčnost našich stránek - např.: odeslání 

kontaktního formuláře. 
 Pro zapamatování vyplněných údajů návštěvníků www stránky, aby je nemuseli 

pokaždé zadávat. 

 Pro statistické funkce - např.: které www stránky návštěvníci naší www stránky 
sledují nejčastěji. Chceme tak web co nejvíce přizpůsobovat tomu, co hledáte. 

Obecné informace ke cookies naleznete např.: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie  

Jaké soubory cookie využíváme: 

Soubory cookies, které používáme na našich www, můžeme různě dělit: 

 

Časově: 

 Krátkodobé - uložené jen po dobu zapnutí a otevření vašeho prohlížeče internetu. 

 Dlouhodobé - uloží se ve vašem zařízení (počítač, telefon atd.), na kterém si www 
prohlížíte, dokud je ručně neodstraníte nebo neuplyne doba, po kterou mají být 
uloženy. 

 

Podle zdroje původu: 

 Cookies první strany - jsou používány vlastní www stránkou a danou www 

stránku neopouští. 
 Cookies třetí strany - jsou užívány externími systémy např.: Facebook, Heureka 

atd. 

 

Podle funkčnosti: 

 Sledovací – sledují pohyb na www a umožňují rozebírat i hodnotit výkon naší www. 
 Analytické - zjistí, co a jak používáte, a následně můžeme www stránku upravit lépe, abyste 

ji rádi používali. 

 Nezbytné - bez nich www stránka nebude fungovat správně a nedoporučujeme je vypínat. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie


Vaše anonymita je zachována. Podle těchto sbíraných údajů Vás nelze reálně 

identifikovat. 

Na našich stránkách využíváme konkrétně následující soubory cookies: 

Název  
cookie 

Typ 
a 

vydavatel 

Doba 
trvání 

CookieConsent 

(Ukládá souhlas návštěvníka 

pro danou doménu) 

Analytické, 
sledovací 

 

danielsson-

logistics.cz 

Dlouhodobé 
1 rok 

 

Google Analytics 
(NID – přiřazuje anonymizované jedinečné číslo 

návštěvníkovi v rámci Google – zákazník nelze identifikovat) 

Analytické, 
sledovací 

 
Cookies třetí 

strany 
 

Google 

Dlouhodobé 
6 měsíců 

 

PHPSESSSID Nezbytné Krátkodobé 

 

Jak můžete cookies spravovat? 

Správu souborů cookies lze řešit v jakémkoliv internetovém prohlížeči. Standardně je 
prohlížeč nastaven na obecnou míru zabezpečení a cookies zpracovává správně, proto není 
třeba do nastavení cookies zasahovat. 

Pozn.: Jestliže změníte standardní nastavení cookies v prohlížeči nebo některé odmítnete 
(např. používání cookies prvních stran), pak tato www stránka nemusí poskytovat 100% 

všechny funkce. 

 


