Cookies
Tyto webové stránky společnosti Elektro-System-Technik s.r.o./E.S.T. s.r.o./, IČ 41603451, se sídlem Praha 9,
Pod Pekárnami 338/12 (dále též jako „správce“), používají tzv. cookies.
Cookies představují malé textové soubory, které webové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení a
napomáhají tak jejich správnému fungování.
Cookies pomáhají registrovat Vaše určité aktivity či volby po určitou dobu (např. zobrazovací preference či
velikost písma) za účelem zajištění funkcionality webu, dále slouží k hodnocení návštěvnosti webu, tvorbě
statistik nebo pro cílení reklamy.
Konkrétně jsou užívány tyto cookies:





Nezbytné cookies – tyto cookies jsou nezbytné pro zajištění funkcionality webových stránek.
Analytické cookies – tyto cookies napomáhají sledovat návštěvnost a chování uživatelů webových
stránek. Toto zpracování je možné na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění
provozu těchto stránek a měření jejich návštěvnosti.
Marketingové – tyto cookies napomáhají cílení reklamy dle preferencí uživatelů webových stránek.
Tyto cookies jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat
prostřednictvím nastavení Vašeho internetového prohlížeče (k tomu blíže Nastavení cookies).

Uvedené cookies jsou zpracovávány po dobu uvedenou v tabulce.
Popis cookies
Typ

Název

Nezbytné

Analytické

Marketingové

–––

Přístup

Popis

externaFontsLoaded

estshop.cz

Pomáhá nám s
načítáním fontů

Google Analytics

estshop.cz

Pomáhá nám s
měřením a
vyhodnocováním
uspěšnosti webu

Smartlook a Smartsupp

estshop.cz

Pomáhá nám s
měřením a
vyhodnocováním
uspěšnosti webu
a komunikaci s
klienty

Google Adwords

estshop.cz

Používáme
Adwords k cílení
reklamy

Seznam Sklik

estshop.cz

Používáme Sklik
k cílení reklamy

Expirace

Soubory cookies mohou být zpracovávány těmito zpracovateli:




Poskytovatel služby Google Analytics a Google Adwods - Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Smartsupp, Lidická 2030/20, 602 00 Brno
Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00

Nastavení cookies
Každá webová stránka může do webového prohlížeče odesílat vlastní soubory cookies v zavilosti na nastavení
prohlížeče.
Omezit nebo zablokovat použití cookies můžete nastavením svého webového prohlížeče nebo je možné
proti tomuto zpracování podat námitku prostřednictvím e-mailu marketing@est-praha.cz.
Informace o způsobech nastavení předvoleb pro soubory cookies je možné nalézt na stránkách poskytovatele
konkrétního webového prohlížeče.
Chrome: support.google.com
Firefox: support.mozilla.org
Internet Explorer: support.microsoft.com
Je možné vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači a většina prohlížečů také nabízí možnost
zabránit tomu, aby byly cookies na Váš počítač ukládány.
Dojde-li k modifikaci nastavení cookies prostřednictvím webového prohlížeče (např. k odstranění cookies) nebo
bude-li uplatněna námitka proti tomuto zpracování, nelze garantovat zachování plné funkcionality webových
stránek (tzn. že bude nutné manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek).

–––

