
Využití cookies 

 
TERMI s.r.o., IČO: 25032640, sídlem Varnsdorf, Pohraniční Stráže 2047, PSČ: 407 47, 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl C, vložka 13543, kontaktní též na osobniudaje@termi.cz jako provozovatel 

internetových stránek www.termi.cz využívá pro provoz těchto internetových stránek 

technologii cookies.  

 

Co je cookie a k čemu se používá? 

Cookie je malý soubor, který Váš internetový prohlížeč čte nebo ukládá na Vaše koncové 

zařízení. Tedy na Váš počítač, notebook nebo telefon. Cookies zajišťují to, že internetová 

stránka je schopna zapamatovat si Vaše volby a stránku Vám tak zobrazovat efektivněji. 

Do cookies se například ukládá informace o tom, jaké zboží jste vložili do košíku (jinak by 

bylo nutné být přihlášený), nebo informace o tom, jak si přejete řadit zboží v kategoriích. Zda 

podle abecedy nebo podle ceny a řadu dalších věcí. 

 

Podle účelu dělíme používané cookies do následujících kategorií: 

 

Nezbytně nutné cookies 

 

Vám umožní pohyb po webové stránce a využití jejích základních funkcí. Obvykle jsou 

nastaveny pouze v reakci na Vaši činnost, která je žádostí o služby, jako je například 

přihlášení se do zabezpečené části naší webové stránky. Tyto cookies jsou nezbytné pro 

použití této webové stránky. 

 

Funkční cookies se používají, abychom Vás rozpoznali, když opětovně navštívíte naši 

webovou stránku a umožňují nám nabídnout Vám vylepšené a personalizované funkce jako 

například uvítání jménem a zapamatování Vašich preferencí (např. Váš výběr jazyka nebo 

oblasti). Tyto cookies sbírají anonymizované informace a nemohou sledovat Váš pohyb na 

jiných webových stránkách. Doba platnosti těchto cookies je maximálně 2 roky. 

 

Analytické a výkonnostní cookies nám umožňují rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a 

získat informace o tom, jak je webová stránka používána (např. jaké stránky uživatel otevírá 

nejčastěji a jestli uživatel dostává z některých stránek hlášení o chybě). To nám pomáhá 

vylepšit fungování webové stránky, například tak, že zajišťujeme, aby uživatelé snadno našli 

to, co hledají. Doba platnosti těchto cookies je maximalně 2 roky. 

 

Použití cookies třetích stran 

www.termi.cz využívá služeb třetích stran, aby zjistila, jak užíváte tuto webovou stránku a 

mohla optimalizovat Vaši uživatelskou zkušenost. 

http://www.termi.cz/


Co dělat, když si nepřejete, aby se ukládaly cookies? 

Váš souhlas s užíváním cookies můžete kdykoli odvolat. Pro tyto účely si prosím přečtěte 

následující ustanovení: 

Změna nastavení Vašeho internetového prohlížeče: 

Pokud si přejete vymazat cookies uložené na Vašem zařízení a nastavit Váš internetový 

prohlížeč tak, aby nepřijímal cookies, můžete tak učinit v nastavení Vašeho internetového 

prohlížeče. Nastavení cookies můžete nalézt v záložce «Možnosti», «Nástroje» nebo 

«Nastavení» internetového prohlížeče, který používáte k návštěvě této webové stránky. 

Různé prohlížeče ale mohou používat různé prostředky k deaktivování cookies. Pro více 

informací prosím klikněte na následující odkazy: 

 

 Microsoft Internet Explorer 

 Google Chrome 

 Safari 

 Firefox 

 Opera 

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud nastavením internetového prohlížeče odmítnete 

užívání a ukládání cookies ve Vašem počítači, budete moci užívat naši webovou stránku i 

nadále, některé možnosti a funkce však nemusí fungovat správně. 

Informace o používaných cookies 

Kategorie cookies Odkaz na stránku s více informacemi 

Analytické nebo výkonnostní 

cookies 

Google Analytics 

 

 

Máte dotazy v souvislosti s užíváním cookies na našich 

stránkách? 

V případě dotazů ohledně použití cookies nás prosím kontaktujte na e-mailu 

osobniudaje@termi.cz a rádi Vám poskytneme bližší informace. 

 

https://support.microsoft.com/cs-cz/gp/cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cz
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=cs_CZ&locale=cs_CZ
http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
mailto:osobniudaje@termi.cz

