
ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

HEINEKEN Česká republika, a. s., se sídlem U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice (dále jen jako „my“ nebo „HEINEKEN“) 
používá soubory cookie, aby vám její internetové stránky poskytovaly co nejlepší služby. Pokud chcete naše 
internetové stránky www.zlatopramen.cz  (dále jen jako „stránky“) plně využívat, váš počítač, tablet nebo mobilní 
telefon musí nastavit soubory cookie. Pokládáme za důležité vás informovat o tom, jaké soubory cookie naše stránky 
používají a k čemu tyto soubory slouží. Naší snahou je chránit vaše soukromí a současně vám na našich stránkách 
poskytovat co nejlepší služby.

CO JSOU TO SOUBORY COOKIE?

Soubory cookie jsou malé textové soubory obsahující nepatrné množství informací, které jsou staženy a mohou 
být uloženy do vašeho zařízení, např. počítače (nebo jiného zařízení s připojením k internetu, jako např. chytrého 
telefonu nebo tabletu). Můžeme používat i další podobné techniky, jako např. pixely, webové signály (web beacons) 
a otisky zařízení (device fingerprints). V zájmu sjednocení terminologie jsou všechny tyto kombinované techniky 
dále označeny jako „soubory cookie“.

Tyto Zásady používání souborů cookie popisují, jaké soubory cookie používáme a proč. Kompletní informace o tom, 
jaké další údaje o vás můžeme shromažďovat a jak můžeme vaše osobní údaje používat, najdete v našich Zásadách 
ochrany osobních údajů.

SOUBORY COOKIE POUŽÍVANÉ NA STRÁNKÁCH

Na stránkach se používají pouze funkční soubory cookie. Jedná se mimo jiné o „session cookie“, což jsou dočasné 
soubory umožňující sledovat vaše aktivity během relace prohlížeče. Zavřením prohlížeče dojde k odstranění těchto 
session souborů cookie z vašeho zařízení. Ostatní typy souborů cookie jsou trvalé a mohou být ve vašem zařízení 
uloženy po dobu, která je pro ně stanovena. Naše stránky soubory cookie používají k následujícím účelům: 

•     FUNKČNÍ SOUBORY COOKIE

Funkční soubory cookie jsou nezbytné, pomáhají vám při pohybu na stránkách a zvyšují uživatelskou přívětivost 
stránek pro jejich návštěvníky. Tyto soubory cookie zajišťují, že musíte projít věkovou branou pouze jednou.  
Tyto soubory cookie dále přispívají k bezpečnosti stránek a k jejich základní funkcionalitě.

Naše stránky umožňují sociálním sítím (jako jsou např. Facebook, YouTube nebo Instagram), které jsou  
provozované třetími stranami, aby zde umístily soubory cookie. Obsah stránek tak můžete sdílet na sociálních  
sítích. Uvedené třetí strany mohou soubory cookie používat k vlastním účelům. Heineken nemá žádnou  
kontrolu nad tím, jak tyto sociální sítě používají vaše údaje. Podrobnosti o souborech cookie používaných  
sociálními sítěmi najdete v jejich zásadách vztahujících se na ochranu soukromí a používání těchto souborů.

NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIE

Stránky používají pouze technické/ nezbytně nutné soubory cookie. Na jejich zpracování není potřebný váš souhlas.  
Mějte prosím na paměti, že v současné době nevyužíváme technické řešení, které by nám umožnilo reagovat na 
pokyn „Nesledovat“ z prohlížeče.“

PŘEHLED SOUBORŮ COOKIE
Níže je uveden kompletní seznam souborů cookie používaných na našich stránkach:

https://zlatopramen.cz/files/zasady-ochrany-osobnich-udaju.pdf
https://zlatopramen.cz/files/zasady-ochrany-osobnich-udaju.pdf


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Budeme tyto Zásady používání souborů cookie průběžně kontrolovat a čas od času je aktualizujeme. Jakékoli změny 
těchto Zásad požívaní souborů cookie budou zveřejněny na naší webové stránce a budete o nich informováni. 
Nejnovější verzi najdete na této webové stránce.

Máte-li jakékoli další dotazy nebo komentáře, napište nám na osobniudaje@heineken.com

Nejnovější verze těchto Zásad používaní souborů cookie je datována: 1.1.2021

Název Trvání Popis Zdroj

ConsentAge 8 hodin Ověření věku. www.zlatopramen.cz

consentCookie 3 měsíce

Obeznámení se 
zpracovaním nezbytně 
nutných souborů 
cookie.

www.zlatopramen.cz

PHPSESSID 14 dnů

Obecný identifikátor 
používaný k udržování 
proměnných 
uživatelských relací.

www.zlatopramen.cz

nette-samesite Do konce relace
Ochrana před padělání 
požadavků napříč 
stránkami.

www.zlatopramen.cz


