
Prohlášení o použití cookies 

Co jsou cookies? 
Jde o malé datové soubory, které jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba 
přihlašování. Díky cookies si stránky mohou také zapamatovat různé nastavení, jako je jazyk, font a  další 
možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umísťujeme na  váš 
počítač. Totéž dělá většina velkých internetových stránek a  poskytovatelů. 

Na co využíváme cookies na tomto webu? 
Cookies lze podle trvanlivosti rozdělit na dva základní druhy 

 Krátkodobé (session cookie) – zůstávají ve vašem prohlížeči do zavření vašeho prohlížeče, poté 
se vymažou. 

 Dlouhodobé (persistent cookie) – zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení 
vašeho prohlížeče a nastavení cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte. 

Na našem webu používáme tyto cookies: 

 Technické (krátkodobé) – jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce stránek, tj. vložení produktů 
do košíku, proces nákupu a zobrazení verze stránky vyžadující javascript nebo bez něj. 

 YouTube (krátkodobé i dlouhodobé) – využívá je přehrávač videí YouTube. Jsou na váš počítač 
umístěny ve chvíli, kdy přehrávač spustíte. 

 Google Analytics (dlouhodobé) - abychom vám mohli stránky lépe přizpůsobit, využíváme pro měření 
anonymních dat o chování uživatelů nástroj Google Analytics. 

 reCaptcha (dlouhodobé) – vyhodnocuje, zda jste člověk nebo robot, a pomáhá ochránit formuláře 
před zneužitím a spamem. 

 AdWords (dlouhodobé) – generované reklamním systémem. Pomocí těchto cookies můžeme 
vyhodnocovat efektivitu prodejních kanálů. 

 Sklik (dlouhodobé) – generované reklamním systémem. Pomocí těchto cookies můžeme vyhodnocovat 
efektivitu prodejních kanálů. 

 Facebook (krátkodobé i dlouhodobé) – jsou používány widgetem sociální sítě Facebook, který je vložen 
na těchto stránkách. 

 Twitter (dlouhodobé) – jsou používány widgetem sociální sítě Twitter, který je vložen na těchto 
stránkách. 

 MailChimp (krátkodobé i dlouhodobé) – generované aplikací Mailchimp. Tyto cookies nám umožnují 
vyhodnotit účinnost reklamního kanálu. 

Cookies nikdy nepoužíváme k  tomu, abychom vás osobně identifikovali a  nikdy do nich neumisťujeme 
citlivá nebo osobní data. 

Jak lze upravit využívání cookies 
Všechny cookies, které už na  vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí 
možnost blokace umísťování cookies na vás počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít 
všechny naše online služby. Detailní informace o  nastavení ukládání souborů cookies ve  vašem 
prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to 
jsou: 

 Chrome 

 Firefox 

 Internet Explorer 

 Opera 

 Android 

Podrobnosti najdete na stránkách AboutCookies.org 

Využití Google Analytics 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
https://support.mozilla.org/cs/kb/Pr%C3%A1ce%20s%20cookies
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442
http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=cs
http://aboutcookies.org/


Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen 
"Google"). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu 
s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a  uložen na serverech ve Spojených 
státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a  vytváření zpráv 
o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a  pro poskytování dalších služeb týkajících se  činností 
na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, 
bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro 
Google. 

Kvůli ochraně vašeho soukromí jsme upravili službu Google Analytics tak, aby nezaznamenávala vaši IP 
adresu. 

Služba Google Analytics je rozšířena o  související reklamní funkce poskytované společností Google, a  to: 

 přehledy zobrazení v reklamní síti Google, 

 remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů), 

 rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat). 

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google. 

Jak zakázat sledování Google Analytics 
Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k  tomu 
využít plugin poskytovaný společností Google. Tento plugin je třeba stáhnout a  nainstalovat do vašeho 
prohlížeče. 

  

Tento web používá cookies. 

Náš web používá cookies, které vám usnadní procházení stránek a umožní zob razení relevantního 
obsahu a reklamy. Díky cookies můžeme tyto stránky také dále zlepšovat.  

  

Kliknutím na tlačítko Souhlasím nám dáte souhlas s použitím všech cookies na webu, po kliknutí na 
tlačítko Podrobné nastavení se dozvíte více informací o cookies a zároveň můžete povolit jen některé z 
nich. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat pomocí odkazu v patičce.  

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily 
uživatelský zážitek více efektivní. 
 
Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této 
stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení.  
 
Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se 
objevují na našich stránkách. 
 
Kdykoliv můžete změnit nebo zrušit svůj souhlas prostřednictvím Vyjádření o souborech cookie na 
našich webových stránkách. 
 
Zjistěte v našich zásadách ochrany osobních údajů více o tom, kdo jsme, jak nás můžete kontaktovat a 
jak zpracováváme vaše osobní údaje. 
 
Uveďte prosím ID svého souhlasu a datum, kdy nás budete kontaktovat ohledně vašeho souhlasu. 

Váš souhlas se týká následujících domén: http://www.dvere-nemcova.cz/ , http://www.dvere-
nemcova.cz/zbrane-a-strelivo  

http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.dvere-nemcova.cz/
http://www.dvere-nemcova.cz/zbrane-a-strelivo
http://www.dvere-nemcova.cz/zbrane-a-strelivo


 
Nezbytné (9) 

Nezbytné soubory cookie pomáhají učinit web použitelným povolením základních funkcí, jako je 
navigace na stránce a přístup do zabezpečených oblastí webu. Bez těchto cookies nemůže web správně 
fungovat. 

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ 

CookieConsent Cookiebot  Ukládá 
uživatelův 
souhlas s cookie 
aktuální 
domény. 

1 rok HTTP 
Cookie 

doors_counter www.sapeli.cz Tato cookie 
slouží pro 
zobrazení počtu 
uložených 
konfigurací dveří 
a zárubní na 
webu. 

Session HTTP 
Cookie 

is_eu www.sapeli.cz Determines 
whether the user 
is located within 
the EU and 
therefore is 
subject to EU's 
data privacy 
regulations. 

Session HTML 
Local 
Storage 

newsletter-subscribe www.sapeli.cz Tato cookie 
slouží pro 
uložení 
informace, zda 
byl zobrazen 
banner pro 
přihlášení k 
odebírání 
newsletteru. 

20 dní HTTP 
Cookie 

rc::a Google  Tento soubor 
cookie se 
používá k 
rozlišení mezi 
lidmi a roboty. 
To je pro web 
přínosné, aby 
mohl vytvářet 
platné zprávy o 
používání jejich 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

https://www.cookiebot.com/goto/privacy-policy/
https://policies.google.com/privacy


Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ 

webu. 

rc::c Google  Tento soubor 
cookie se 
používá k 
rozlišení mezi 
lidmi a roboty. 

Session HTML 
Local 
Storage 

sid Seznam.cz  Zachovává 
uživatelské stavy 
napříč dotazy. 

29 dní HTTP 
Cookie 

ssupp_9aba7a7e7b00d8bb8b7cf7d4bb3a066ef0420a46 www.sapeli.cz Tato cookie 
slouží pro 
správné 
fungování 
chatovacího 
okna. 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

test_cookie Google  Používá se pro 
kontrolu, zda 
uživatelův 
internetový 
prohlížeč 
podporuje 
cookies. 

1 den HTTP 
Cookie 

Předvolby (1) 

Předvolené soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, 
jakým se web chová nebo vypadá, například preferovaný jazyk nebo oblast, ve které se nacházíte.  

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ 

ssupp.vid www.sapeli.cz Nutné pro správné fungování chatovacího okénka stránky. 6 měsíců HTTP Cookie 

Analytika (16) 

Analytické cookies pomáhají majitelům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s 
webovými stránkami, a to anonymním shromažďováním a hlášením informací.  

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ 

__uasearchcid www.sapeli.cz Tato cookie slouží pro Google Analytics 
Universal jako náhodně vygenerovaný 
identifikátor “cid”. 

399 dní HTTP 
Cookie 

https://policies.google.com/privacy
https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/
https://policies.google.com/privacy


Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ 

_dc_gtm_UA-# Google  Google Tag manager používá tuto cookie 
pro kontrolu načítání kódu Google 
Analytics. 

1 den HTTP 
Cookie 

_ga Google  Registruje unikátní identifikátor, který se 
používá pro generování statistických dat, 
jak návštěvník webovou stránku používá. 

399 dní HTTP 
Cookie 

_ga_# Google  Used by Google Analytics to collect data on 
the number of times a user has visited the 
website as well as dates for the first and 
most recent visit. 

399 dní HTTP 
Cookie 

_gid Google  Registruje unikátní identifikátor, který se 
používá pro generování statistických dat, 
jak návštěvník webovou stránku používá. 

1 den HTTP 
Cookie 

_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar  Tento soubor cookie se používá k detekci 
první relace zobrazení stránky uživatele. 
Toto je příznak True/False nastavený 
souborem cookie. 

1 den HTTP 
Cookie 

_hjFirstSeen Hotjar  Tento soubor cookie se používá k určení, 
zda návštěvník již navštívil webovou 
stránku, nebo zda se jedná o nového 
návštěvníka webu. 

1 den HTTP 
Cookie 

_hjIncludedInPageviewSample Hotjar  Určuje, zda by měl být uživatelův pohyb 
registrován v určitém statistickém 
zástupném symbolu. 

1 den HTTP 
Cookie 

_hjIncludedInSessionSample Hotjar  Tento soubor cookie je nastaven tak, aby 
Hotjar věděl, zda je daný uživatel zahrnut 
do vzorkování dat definovaného denním 
limitem návštěv webu. 

1 den HTTP 
Cookie 

_hjSession_# Hotjar  Collects statistics on the visitor's visits to 
the website, such as the number of visits, 
average time spent on the website and 
what pages have been read. 

1 den HTTP 
Cookie 

_hjSessionUser_# Hotjar  Collects statistics on the visitor's visits to 
the website, such as the number of visits, 
average time spent on the website and 
what pages have been read. 

1 rok HTTP 
Cookie 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/


Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ 

_hjTLDTest Hotjar  Registruje statistická data o návštěvníkově 
chování na webové stránce. Data jsou 
použita pro interní analytiku 
provozovatelem webové stránky. 

Session HTTP 
Cookie 

_ranaCid Google  Měření statistických údajů o návštěvnosti 
webu. 

399 dní HTTP 
Cookie 

collect Google  Používá se k odesílání dat do Google 
Analytics o zařízení a chování návštěvníka. 
Sleduje návštěvníka napříč zařízeními a 
marketingovými kanály. 

Session Pixel 
Tracker 

p.gif Adobe Inc.  Sleduje speciální písma použitá na webu 
pro interní analýzu. Soubor cookie 
neregistruje žádné údaje o návštěvnících. 

Session Pixel 
Tracker 

ssupp.visits www.sapeli.cz Identifikuje poslední stránku navštívenou 
daným návštěvníkem. Díky této informaci 
je funkce chatovacího okénka více 
relevantní. 

6 měsíců HTTP 
Cookie 

Marketing (13) 

Marketingové cookies se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami. Záměrem je 
zobrazovat reklamy, které jsou pro jednotlivého uživatele relevantní a poutavé, a tím cennější pro 
vydavatele a inzerenty třetích stran. 

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ 

_fbp Meta 
Platforms, Inc.  

Facebook používá tuto cookie, aby mohl poskytnout 
svoji nabídku reklamních produktů jako například 
dražby v reálném čase pro subjekty třetích stran. 

3 měsíců HTTP 
Cookie 

_gcl_au Google  Google AdSense používá tuto cookie pro 
experimentování s efektivitou reklam napříč webovými 
stránkami prostřednictvím jejich služeb. 

3 měsíců HTTP 
Cookie 

_pin_unauth www.sapeli.cz Used by Pinterest to track the usage of services. 1 rok HTTP 
Cookie 

_pinterest_ct_ua Pinterest  Used by Pinterest to track the usage of services. 1 rok HTTP 
Cookie 

ads/ga-audiences Google  Používá Google Ads k opětovnému oslovení 
návštěvníků, kteří pravděpodobně provedou konverzi 
na zákazníky na základě chování návštěvníků online na 

Session Pixel 
Tracker 

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://www.adobe.com/privacy.html
https://www.facebook.com/policy.php/
https://www.facebook.com/policy.php/
https://policies.google.com/privacy
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy-2016
https://policies.google.com/privacy


Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ 

různých webech. 

C Adform  Používá se pro kontrolu, zda uživatelův internetový 
prohlížeč podporuje cookies. 

29 dní HTTP 
Cookie 

fr Meta 
Platforms, Inc.  

Used by Facebook to deliver a series of advertisement 
products such as real time bidding from third party 
advertisers. 

3 měsíců HTTP 
Cookie 

IDE Google  Google DoubleClick používá tuto cookie, aby registroval 
a hlásil akce uživatele webové stránky po zobrazení či 
kliknutí na jednu z inzerentových reklam. Účelem je 
měřit účinnost reklamy a zobrazovat reklamy cílené na 
tohoto uživatele. 

1 rok HTTP 
Cookie 

pagead/1p-user-
list/# 

Google  Sleduje, zda uživatel projevil zájem o konkrétní 
produkty nebo události na více webech, a zjišťuje, jak 
se uživatel mezi weby pohybuje. To se používá pro 
měření reklamního úsilí a usnadňuje placení poplatků 
za doporučení mezi weby. 

Session Pixel 
Tracker 

pagead/landing 
[x2] 

Google  Shromažďuje data o chování návštěvníků z více 
webových stránek, aby mohla prezentovat 
relevantnější reklamu – To také umožňuje webové 
stránce omezit počet zobrazení stejné reklamy. 

Session Pixel 
Tracker 

retargeting Seznam.cz  Registruje chování a navigaci uživatelů na webu a 
jakoukoli interakci s aktivními kampaněmi. Používá pro 
optimalizaci reklamy a efektivní retargeting. 

Session Pixel 
Tracker 

uid Adform  Registruje unikátní identifikátor uživatele, díky kterému 
je rozeznán internetový prohlížeč tohoto uživatele, 
když navštěvuje webové stránky používající identickou 
reklamní síť. Účelem je optimalizovat zobrazení reklam 
na základě uživatelova pohybu a různých nabídek 
poskytovatelů reklam pro zobrazení reklamy. 

2 měsíců HTTP 
Cookie 

Neklasifikované (2) 

Neklasifikované cookies jsou cookies, které máme v procesu klasifikování společně s poskytovateli 
jednotlivých cookies. 

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ 

smartlook_setup_retry_after Smartlook  Nevyřízené Persistent HTML Local Storage 

https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/
https://www.facebook.com/policy.php/
https://www.facebook.com/policy.php/
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/
https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/
https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/


Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ 

smartlook_setup_retry_after_reason Smartlook  Nevyřízené Persistent HTML Local Storage 

 

https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/

