
PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ COOKIES A OCHRANA SOUKROMÍ 

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ COOKIES NOVEX.CZ 

 

 

Naše společnost NOVEX Praha s.r.o., IČO 45787671, se sídlem Brunclíkova 1875/17, 162 00 Praha 6 

– Břevnov (dále jen „NOVEX Praha“), provozuje webové stránky www.novex.cz, které stejně jako 

všechny ostatní webové stránky na Vaše zařízení (např. stolní počítač, laptop, tablet nebo chytrý 

telefon) při Vaší návštěvě v souladu s obecně závaznými právními předpisy ukládají soubory tzv. 

cookies. Abychom co nejvíce zaručili Vaše soukromí a zároveň uživatelskou přívětivost našich 

webových stránek, na následujících řádkách Vám přiblížíme, k čemu cookies slouží, jaké a proč je 

využíváme a jak můžete jejich používání zakázat. 

 

 

Co to jsou cookies? 

Cookie je malý textový datový soubor, který vznikne, když navštívíte jakoukoli webovou stránku, a který 

si Váš internetový prohlížeč trvale ukládá do historie. Cílem cookies je vylepšit možnosti využívání 

webových stránek, aby byly celkově uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Díky těmto 

souborům se stránky, na kterých jste už byli (ze stejného zařízení, přes stejný internetový prohlížeč), 

například rychleji načítají, nebo si pamatují, jaké úkony jste provedli (např. obsah košíku, přihlášení 

apod.), takže při další návštěvě nemusíte tyto údaje zadávat znovu a Vaše návštěva tak bude snazší 

a produktivnější. Cookies dále umožňují analyzovat návštěvnost stránek a chování uživatelů na webu, 

poskytovat funkce sociálních sítí, ochránit Vaše data, personalizovat obsah a marketingová sdělení 

a další nastavení. To vše nám umožňuje učinit naše webové stránky co nejpříjemnější a pro návštěvníka 

zajímavé.  

 

Cookies není třeba se obávat. Pomocí cookies lze pro větší pohodlí uživatele lépe vystavět webové 

stránky a opětovně rozpoznat uživatele, nikoliv však jako konkrétní osobu, nýbrž jako někoho, v jehož 

prohlížeči byly zmíněné cookies uloženy. Cookies ale přesto nejsou pro počítač nebezpečné, neboť 

nemohou přenášet viry ani načítat data z pevného disku. Cookies jsou zpracovány zejména 

provozovateli serverů nebo příslušných webových stránek a dále provozovateli reklamních systémů, 

které jsou použity na příslušných webových stránkách. Cookies jsou zpracovávány po dobu nezbytně 

nutnou k jejich využití, maximálně však po dobu 1 roku ode dne vytvoření souboru cookie. Ukládání 

cookies do Vašeho zařízení lze ve většině internetových prohlížečů zakázat. 

 

NOVEX Praha samozřejmě respektuje ochranu Vašeho soukromí. Proto Vám rádi řekneme, jaké 

cookies používáme, stejně jako Vám poradíme, jak zabráníte uložení cookies ve Vašem zařízení a jaké 

dopady to pro Vás, jako uživatele našich webových stránek, bude mít.  

 

 

Jaké cookies NOVEX Praha používá a proč? 

Naše webové stránky používají cookies, aby Vám zjednodušily Vaši návštěvu. Cookies především 

ukládají Vámi zvolená nastavení (např. v daný moment aktivní zákaznický účet nebo nákupní košík). 

Cookies jsou tak např. nezbytné pro Váš nákup v našem e-shopu (bez uložených cookies nelze vložit 

zboží do nákupního košíku a učinit on-line objednávku). Dále cookies používáme pro statistické účely. 

 

Používáme i cookies třetích stran, a to např. pro analýzu návštěvnosti či přesnější cílení reklamy apod. 

Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a naše společnost nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto 

dat. 

 

V následujícím přehledu naleznete, jaké druhy cookies naše společnost na svých webových stránkách 

používá a jaké funkce mají tyto cookies. 

 

technické/esenciální cookies 



Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro zajišťování provozu a základních funkcí webových stránek 

NOVEX Praha, tj. ke správnému fungování internetového obchodu. Díky nim je možné se přihlásit 

a provést objednávku.  

 

funkční cookies 

Tyto soubory cookies zvyšují komfort užívání našich stránek a shromažďují informace o chování 

uživatele. Umožňují například pamatovat si Vaše přihlašovací údaje a zůstat díky nim přihlášen ve svém 

účtu, zajistit bezpečnost těchto údajů a zajistit konzistenci vzhledu našich stránek, pamatovat si Vaše 

preference a podobně. Tyto cookies se po ukončení prohlížení webu nevymažou. 

 

analytické/statistické cookies 

Tyto cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem webové stránky používáte, a pomáhají 

nám vyhodnotit, jak kvalitně máme stránky zpracované, jak se Vám nakupuje, abychom následně mohli 

zlepšit jejich vzhled, obsah a funkce. Díky nim víme, odkud k nám přicházíte, které produkty a články 

Vás zajímají a zda třeba netápete v nákupním košíku. Data z těchto cookies máme v anonymizované 

podobě a slouží nám ke statistickým účelům. 

 

marketingové cookies 

Tyto cookies umožňují naší společnosti kontrolovat její reklamní nabídku. Pomocí těchto cookies je 

možné zobrazovat návštěvníkům našich webových stránek přizpůsobenou reklamu na zboží či služby 

NOVEX Praha, a to na webových stránkách sdružených v reklamních sítích poskytovatelů užívaných 

marketingových cookies. 

 

 

Je nutný souhlas k ukládání cookies? 

Technické cookies jsme oprávněni ukládat do Vašeho zařízení i po vyslovení Vašeho nesouhlasu. 

V opačném případě by webové stránky NOVEX Praha nefungovaly správně. K ukládání všech ostatních 

cookies je Váš souhlas nutný, přičemž udělit jej lze prostřednictvím internetového prohlížeče (prohlížeč 

je nástrojem zprostředkování souhlasu). 

 

Většina internetových prohlížečů ukládání cookies automaticky podporuje, pokud není prohlížeč 

nastaven jinak. Navštívením webových stránek NOVEX Praha tak automaticky souhlasíte s ukládáním 

souborů cookies, ledaže jejich ukládání v nastavení Vašeho internetového prohlížeče omezíte či 

zablokujete. 

 

 

Jak upravit využívání cookies? 

Používání cookies lze nastavit dle Vašich představ pomocí Vašeho internetového prohlížeče. V rámci 

nastavení prohlížeče máte možnost jednoduše a bezplatně jednotlivé cookies ručně smazat, blokovat 

či zcela zakázat jejich použití, případně je povolit jen pro určité stránky. Rozhodnutí o využívání cookies 

je zcela na Vás. Rádi bychom Vás ale upozornili, že omezením ukládání cookies našimi stránkami se 

může stát, že některé funkce webových stránek NOVEX Praha budou omezené (např. nebudete moci 

nakoupit v našem e-shopu) a celkové užívání bude méně komfortní. Nezapomeňte také, že musíte 

upravit nastavení zvlášť pro každý internetový prohlížeč a zařízení, které používáte. Více informací 

získáte na webových stránkách Vašeho internetového prohlížeče.  

 

Zde, po kliknutí na název internetového prohlížeče, naleznete odkazy na návody, jak upravit využívání 

cookies v nejpoužívanějších prohlížečích:  

Google Chrome 

Internet Explorer 

Mozilla Firefox 

Microsoft Edge 

Opera 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies-informace-ktere-si-weby-ukladaji-do-vaseho
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy
https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/


Seznam.cz prohlížeč 

Safari 

Android 

 

Pokud nechcete cookies ukládat, můžete jejich používání zablokovat na následující 

adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby (externí odkaz). 

 

 

Využívají naše webové stránky cookies třetích stran? 

Používáme cookies třetích stran, kterým jsme umožnili umísťovat cookies do Vašich zařízení 

prostřednictvím našich webových stránek. V rámci reklamních služeb, pro účely analýzy a optimalizace 

našich stránek využívají naše webové stránky analytické nástroje. Díky nim můžeme realizovat 

marketingové kampaně, hodnotit chování zákazníků, sledovat a zaznamenávat chyby. 

 

Webové stránky NOVEX Praha využívají těchto služeb: 

 

Google Analytics 

Slouží k hodnocení chování zákazníků na naší webové stránce. Uživatel je hodnocen pouze na základě 

cookies. Žádné další údaje použity nejsou, a díky tomu je zajištěna uživatelova anonymita. Použití 

tohoto nástroje můžete omezit či mu zabránit v nabídce „nastavení reklam“ na následující adrese 

https://www.google.com/settings/ads Ochranu soukromí a smluvní podmínky Google naleznete 

zde: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/. 

 

Google AdWords 

Na naší webové stránce využíváme dynamickou funkci remarketingu reklamní služby Google AdWords. 

Tato technologie nám umožňuje po Vaší návštěvě naší webové stránky automaticky zaslat reklamu 

orientující se na cílové skupiny. Reklamy jsou zaměřeny na produkty a služby, které byly Vámi při 

poslední návštěvě webové stránky NOVEX Praha kliknutím zvoleny. Tyto informace slouží pouze 

k přiřazení webového prohlížeče určitému počítači. Nemohou být použity k identifikaci určité osoby. 

Nechcete-li internetovou reklamu od společnosti Google dostávat, můžete zasílání reklam opět na 

adrese https://www.google.com/settings/ads deaktivovat.  

 

Google Search Console 

Služba od společnosti Google, která usnadňuje sledování a správu přítomnosti webové stránky ve 

výsledcích Vyhledávání Google a odstraňování souvisejících problémů. Podrobnější informace o sběru 

dat ze strany Google najdete přímo na jejich stránkách https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/. 

 

Sklik 

Nástroj pro měření efektivnosti marketingové on-line komunikace a pro efektivnější cílení on-line 

reklamy na vyhledávači www.seznam.cz. 

 

Sociální sítě 

Za účelem přesnějšího cílení reklamy na sociálních sítích předáváme našim důvěryhodným partnerům 

(reklamním a sociálním sítím) informace o Vašem chování na našich webových stránkách. Tato data 

neobsahují Vaše identifikační údaje. K těmto účelům používáme platformu Facebook a nástroje 

Facebooku pro firmy. Více informací zde: https://cs-cz.facebook.com/policies/cookies/. 

 

 

https://napoveda.seznam.cz/cz/email/seznam.cz-prohlizec/smazani-docasnych-souboru-cookies-seznam/
https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=cs
https://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby
https://www.google.com/settings/ads
https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/ads
https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
http://www.seznam.cz/
https://cs-cz.facebook.com/policies/cookies/

