Při prohlížení naší stránky www.sisley-paris.com/cz-CZ (dále jen „stránka“) budou do vašeho počítače nainstalovány soubory
cookies společnosti SISLEY nebo jejích smluvních dodavatelů. Tyto soubory cookies budou dočasně uloženy do vyhrazeného
podadresáře ve vašem počítači.
Používání cookies umožňuje následující:
- usnadnit vám navigaci na stránce a přizpůsobit vzhled stránky podle nastavení zobrazení vašeho počítače (používaný jazyk,
operační systém atd.);
- usnadnit vám vyhledávání produktů, služeb a informací na naší stránce (katalog produktů, kategorie produktů, nákupní košík atd.);
- sestavovat statistiky a určit objem provozu a využití různých částí naší stránky (navštívené části a obsah, směrování přístupu atd.);
- získat přístup k vyhrazeným a personalizovaným částem naší stránky, např. k vašemu účtu, prostřednictvím identifikačních údajů
nebo informací, které jste nám poskytli;
- nabízet vám komerční obsah, který cílí na vaše zájmy podle produktů a služeb, které jste si na stránce prohlíželi, podle způsobu
procházení naší stránky a podle vašeho předchozího vztahu k nám.
- Cookies ze sociálních sítí: jedná se o soubory cookies, které do vašeho počítače uložily třetí strany při prohlížení naší stránky v
okamžiku, kdy jste využili zvláštní funkce sociálních sítí Facebook, Twitter, YouTube apod. Doporučujeme vám, abyste si pečlivě
prostudovali zásady ochrany osobních údajů provozovatelů sociálních sítí a plně se seznámili s informacemi o tomto typu cookies.
Společnost SISLEY nenese v žádném případě odpovědnost za správu osobních údajů v těchto sociálních sítích a nelze tedy v tomto
směru vznášet vůči naší společnosti jakékoli nároky.
- Při procházení naší stránky mohou do vašeho počítače umísťovat cookies také třetí strany, a to pro účely rozpoznávání a
personalizace cookies a reklamy, která se zaměřuje na vaši osobu, ať už se pohybujete na naší stránce, nebo na stránkách jiných.
Společnost SISLEY tyto cookies třetích stran nespravuje. Odmítnutí přijmout tyto cookies nemá žádný vliv na používání naší
stránky. I nadále budete přijímat internetovou reklamu, ta ale nebude přizpůsobena vašim zájmům a preferencím.
Nastavení svého počítače můžete kdykoli změnit a cookies instalované výše uvedenými způsoby přijmout či odmítnout.
Správa cookies a vašich možností je v každém prohlížeči nastavena jinak. Vysvětlení nabízí menu „Nápověda“ daného prohlížeče:
Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,
Safari™ : http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_fr,
Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647,
Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html,

atd.
Vámi zvolené nastavení může změnit způsob navigace na naší stránce.
Zcela odmítáme odpovědnost za následky spojené se sníženou funkčností naší stránky v případě, že v důsledku vámi provedených
změn nastavení prohlížeče nebude možné ukládat nebo konfigurovat požadované cookies.

