COOKIES A JEJICH UŽITÍ
NÁZEV SPOLEČNOSTI:
UNILEVER ČR, spol. s r.o. sídlem Rohanské nábřeží 670/17 Praha 8, 186 00, Česká Republika,
IČ: 18627781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 2196
1. V souladu s právními předpisy Vás tímto informujeme, že naše servery využívají
pro svoji činnost malá množství dat, která posílají vašemu koncovému
zařízení, a která umožňují zejména přizpůsobení našich stránek vašim potřebám
a zlepšení využití našich serverů (tzv. cookies). Cookies přitom využíváme
zejména my, jako provozovatel serveru či příslušné webové stránky, a rovněž
provozovatelé reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány.
2. Žádná z cookie použitá na našich stránkách přitom nesbírá a neobsahuje
informace, jež mají povahu Vašich osobních údajů a neumožňuje tedy
jakkoliv identifikovat Vaší konkrétní osobu.
3. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě, obecně jde o
užitečnou službu, protože zvyšuje uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené
internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete
stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou vašemu počítači
zapamatovat si navštívené stránky a vaše preferované nastavení jednotlivých
stránek.
4. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, MozillaFirefox, Google Chrome
apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé
cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat
nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.Máte tedy kdykoliv možnost
jednoduše a bezplatně zakázat zpracovávání cookies na našich stránkách, a
to prostřednictvím nastavení vašeho webového prohlížeče. Pro detailnější
informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš
prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte
s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů a webových stránek.
5. Níže uvádíme postup, jak
internetových prohlížečích:

vymazat

Cookies

na

nejběžněji

používaných

a. Google Chrome: Na liště prohlížeče vyberte nabídku Chrome
.
Vyberte Nástroje. Zvolte Vymazat údaje o prohlížení. V okně, které se
zobrazí, vyberte Soubory cookie a jiná data webů a pluginů a Obrázky

a soubory v mezipaměti. V nabídce v horní části okna vyberte od
počátku věků, aby byla smazána všechna data. Zvolte Vymazat údaje o
prohlížení.
b. Internet Explorer 8 a vyšší: V nabídce „Nástroje“ zvolte „Bezpečnost“.

Poté klikněte na „Odstranit historii prohlížení“, kde vyberte příslušné
soubory a klikněte na „Odstranit“. Pokud chcete prohlížet stránky vždy
bez ukládání cookies, klikněte na „Bezpečnost“, a zvolte „Procházení se
službou InPrivate“. Máte-li starší verzi Internet Explorer, navštivte
stránky Microsoft a nainstalujte si nejnovější verzi.
c.

Mozzila Firefox: V nabídce „Nástroje“ zvolte „Možnosti“ (nebo „Upravit
| Předvolby“ v Linuxu). V sekci „Soukromí“, na panelu Cookies zvolte
„Zobrazit cookies“. Odstraňte veškeré cookies tlačítkem „Odstranit
veškeré cookies“, nebo Vámi zvolené tlačítkem „Odstranit cookies“.

d. Safari: V nabídce zvolte „Preferences“. Klikněte na „Security“, a poté

„Show cookies“. Stisknutím tlačítka „Remove“ odstraníte Vámi vybrané
cookies.
e.

Opera: V nabídce „Nastavení“ zvolte „Vymazat soukromá data“.
V Podrobných volbách vyberte „Smazat dočasné cookies“ a „Smazat
veškeré cookies“. Cookies smažete kliknutím na „Smazat“.

f.

Android Browser: V nabídce „Menu“ klikněte na „Více“. Pokračujte na
„Nastavení“, kde vyberte „Vymazat veškerá data cookies“ a vymažte je
kliknutím na „OK“.

g. Opera Mini: V nabídce „Menu“ klikněte na „Nastavení“. Následně

klikněte na „Soukromí“ a „Vymazat cookies“.
6. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat na e-mailové
adrese: infolinka@unilever.com

