Podmínky využití souborů cookies
Tyto webové stránky ("Webové stránky") provozované společností GRENKELEASING s.r.o.
("GRENKE"), používají cookies k zajištění dostupnosti a použitelnosti některých individuálních funkcí.
V těchto podmínkách naleznete podrobné informace o tom, co cookies jsou, jaké typy souborů cookies
se na těchto webových stránkách používají a jak je ve vašem prohlížeči zakázat.
Obecné informace o souborech cookies
Cookies jsou malé textové soubory generované navštívenými webovými stránkami, které obsahují data
relace týkající se vaší návštěvy a mohou být následně použity na navštívených webových stránkách
pro usnadnění vaší příští návštěvy. Účel cookies použitých na Webových stránkách je následující:
● Zajištění řádného fungování Webových stránek
● Uložení předvolby jazyka
Soubory cookies jsou spojeny pouze s anonymním uživatelem. Uživatelský počítač, nebo jiné zařízení,
proto neumožňují identifikace uživatele nebo získání jeho osobních dat. Ukládání souborů cookies z
Webových stránek můžete kdykoliv změnit nebo zablokovat prostřednictvím konfigurace vašeho
prohlížeče, aniž by tím byl omezen přístup k Webovým stránkám. Pokud však soubory cookies
zablokujete, návštěva Webových stránek nemusí být optimální a některé z funkcí nemusí fungovat
správně.
Souhlas
Pokračováním v používání Webových stránek nebo při přístupu k naší aplikaci souhlasíte s uložením a
použitím souborů cookies v souladu s těmito podmínkami.
Již udělený souhlas s uložením a používáním souborů cookies můžete kdykoli odvolat, a to výmazem
souborů cookies uložených na vašem zařízení a následnou konfigurací možností prohlížeče dle
informací uvedených níže v části "Zakázání a blokování souborů cookies".
Použití souborů cookies poskytovatelem (GRENKE)
Společnost GRENKE konkrétně používá soubory cookies pro účely uvedené v následující tabulce.
Pokud GRENKE začne používat jiné soubory cookies k poskytování více nebo lepších služeb, uživatelé
budou odpovídajícím způsobem informováni.
Níže uvedené soubory cookies jsou v zařízení ukládány a používány výhradně společností GRENKE
za účelem optimalizace výkonu Webových stránek. Shromážděné informace budou použity ke zlepšení
kvality služby GRENKE a uživatelských zkušeností. Tyto soubory cookies jsou uloženy v prohlížeči,
což umožňuje GRENKE rozpoznat jednotlivé opakující se návštěvníky Webových stránek a přizpůsobit
jejich obsah dle preferencí daného návštěvníka. Níže uvádíme soubory cookies používané Webovými
stránkami:

Název

Účel

Správce

ASP.NET_SessionId

Identifikuje uživatele pomocí
unikátního čísla.

GRENKE

language

Uchovává preferovaný jazyk
uživatele.

GRENKE

Zakázání a blokování souborů cookies
V souladu s těmito podmínkami mohou uživatelé odmítnout souhlas se shromažďováním výše
uvedených informací, a to zakázáním nebo zablokováním ukládání souborů cookies prostřednictvím
konfigurace prohlížeče.
Připomínáme, že pokud zakážete ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči, přístup k určitým
sekcím Webových stránek bude omezen.
Další informace o tom, jak zakázat nebo blokovat použití souborů cookies, naleznete na následujících
stránkách:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=es_ES
Informovaný souhlas
Použitím Webových stránek vyjadřujete váš výslovný a jednoznačný souhlas s ukládáním a použitím
souborů cookies v souladu s těmito podmínkami.

