BRIDGESTONE

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Poslední změna 10. července 2013.
BSEU používá soubory cookie pro neustálé vylepšování svých webových stránek. Nejprve je
nutné uvést, že soubory cookie mohou významně vylepšit webové stránky, např. tím, že
umožní zapamatovat si volbu jazyka nebo některá nastavení. Navíc některé soubory cookie
poskytují BSEU statistické informace o použití webových stránek. Tím nepřímo pomáhají
vylepšovat stránky tak, aby lépe odpovídali potřebám návštěvníků stránek. Navíc některé
soubory cookie mohou umožňovat používat některé funkce, např. „lajkovat“ něco na síti
facebook, „tweetovat“ něco na síti Twitter atd.
Co vlastně jsou soubory cookie?
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které váš prohlížeč instaluje na vašem počítači a
které umožňují webovým stránkám vás poznat, pokud je navštívíte. Obsahují unikátní číslo,
podle kterého vás webové stránky dokážou rozeznat od ostatních návštěvníků, ale
neobsahují žádné osobní údaje. To znamená, že na základě takových souborů cookie vás
BSEU nemůže identifikovat jako osobu. Stejně tak to platí, když navštívíte jiné webové
stránky.
Díky souborům cookie může například BSEU zajistit, aby informace zobrazené na vaší
obrazovce při následující návštěvě webu, byly přizpůsobeny vašim předvolbám. S pomocí
souborů cookie může také BSEU identifikovat nejnavštěvovanější stránky na svém webu,
protože umožňují získat BSEU informace o tom, které stránky jsou navštěvovány a jak
dlouho jsou zobrazovány. Na základě agregovaných dat může BSEU upravit webové stránky
tak, aby lépe odpovídaly požadavkům návštěvníků a nabídnout zákazníkům lepší služby.
Soubory cookie také mohou umožnit vazbu na aplikace třetích stran, jako jsou sociální sítě.
Jak získáme váš informovaný souhlas
Při prvním přístupu na stránky BSEU budete vyzvání povolit nebo zakázat používání souborů
cookie a bude zobrazen odkaz na tato Pravidla používání souborů cookie, ve kterých získáte
více informací. Při dalších návštěvách se již nebude na vaší obrazovce zobrazovat informační
banner, ale vždy vám zůstává možnost zrušit souhlas s používáním souborů cookie pomocí
nastavení internetového prohlížeče (viz dále „Odmítnutí“).
Odmítnutí
Můžete konfigurovat váš prohlížeč tak, aby odmítl použití souborů cookie nebo vás
informoval pokaždé, když je vám soubor cookie zaslán. Protože nejsou všechny prohlížeče

stejné, BSEU vám doporučuje si přečíst nápovědu vašeho prohlížeče a zjistit, jak můžete
soubory cookie odstranit a/nebo nastavit předvolby pro soubory cookie v budoucnosti.
Svůj souhlas můžete také odvolat zasláním zprávy na adresu bseu.feedback@bridgestone.eu .
Upozorňujeme, že pokud zakážete používání souborů cookie, mohou být funkce webových
stránek omezené. BSEU si nevyměňuje soubory cookie s weby třetích stran nebo externími
dodavateli dat, s výjimkou třetích stran, které přímo spolupracují s BSEU při poskytování
webových služeb.
Více informací o ochraně osobních údajů naleznete v našem předpisu o ochraně soukromí.
Jaké informace jsou sbírány a za jakým účelem?
Při vaší návštěvě webových stránek může BSEU automaticky shromažďovat následující
informace (pomocí kterých vás nelze identifikovat): jaký je váš operační systém a typ
prohlížeče, název domény jiné webové stránky, ze které jste přistoupili na web BSEU, čas a
trvání vaší návštěvy na stránkách, které stránky jste navštívili atd.
Tyto informace budou použity pouze k interním účelům, tzn. pro BSEU ke studiu celkových
demografických dat, chování a zájmů. Umožní BSEU lépe přizpůsobit webové stránky a
jejich aplikace různým potřebám a přáním návštěvníků na základě:
-

odhadu počtu návštěvníků a vzorců chování;
uchování informací o preferencích a individuálních potřebách;
zrychlení vyhledávání; a
rozpoznání vás (anonymně), když opakovaně navštívíte náš web.

Je nutné zdůraznit, že kromě zapamatování vašeho nastavení na webových stránkách BSEU,
BSEU používá shromážděné informace pouze pro statistické účely v nástroji Google
Analytics. To znamená, že jsou informace používány pouze v agregované podobě a výlučně
pro interní použití. BSEU nesbírá žádné osobní údaje o návštěvnících stránek BSEU a na
základě sebraných dat vás nemůže identifikovat.
Přehled souborů cookie
Název

Doména

Obsah a účel

Platnost

JSESSIONID

bridgestone.eu

identifikuje relaci uživatele

po dobu relace

__utma

bridgestone.eu

rozlišuje uživatele a relace

2 roky

__utmb

bridgestone.eu

rozpoznává nové relace/uživatele

30 minut

__utmc

bridgestone.eu

Nepoužívá se v ga.js.
Nastaveno pro interoperabilitu
s urchin.js.

po dobu relace

__utmz

bridgestone.eu

ukládá informaci o tom, odkud

6 měsíců

uživatel přišel na webové stránky
ASP.NET_SessionId

moto.bridgestone.eu

identifikuje relaci uživatele

BIGipServerpool_auto.bridgestone.eu

moto.bridgestone.eu

soubor cookie pro vyvážení
zatížení systému

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

moto.bridgestone.eu

moto.bridgestone.eu

po dobu relace

identifikuje opakované
návštěvy jednoho uživatele

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

po dobu relace

10 let

identifikuje sekvenci požadavků
HTTP jednoho uživatele

po dobu relace

__utma

moto.bridgestone.eu

rozlišuje uživatele a relace

2 roky

__utmb

moto.bridgestone.eu

rozlišuje nové relace/návštěvy

30 minut

__utmc

moto.bridgestone.eu

Nepoužívá se v ga.js.
Nastaveno pro interoperabilitu

po dobu relace

s urchin.js.
__utmz

moto.bridgestone.eu

ukládá informaci o tom, odkud

6 měsíců

uživatel přišel na webové stránky
mc.lp

moto.bridgestone.eu

uchovává naposledy prohlížený produkt

sc_pview_shuser

moto.bridgestone.eu

Základní soubor cookie webu

po dobu relace

ASP.NET_SessionId

auto.bridgestone.eu

identifikuje relaci uživatele

po dobu relace

BIGipServerpool_auto.bridgestone.eu

auto.bridgestone.eu

soubor cookie pro
vyvážení zatížení systému

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

auto.bridgestone.eu

auto.bridgestone.eu

po dobu relace

addthis.com

zobrazuje aktualizovaný počet, pokud uživatel sdílí stránku

auto.bridgestone.eu

zobrazuje aktualizovaný počet,

2 roky
__atuvc

10 let

identifikuje sekvenci požadavků
HTTP jednoho uživatele

__atuvc

po dobu relace

identifikuje opakované návštěvy
jednoho uživatele

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

1 rok

pokud uživatel sdílí stránku

2 roky

__utma

auto.bridgestone.eu

rozlišuje uživatele a relace

2 roky

__utmb

auto.bridgestone.eu

rozlišuje nové relace/návštěvy

30 minut

__utmc

auto.bridgestone.eu

Nepoužívá se v ga.js.
Nastaveno pro interoperabilitu

po dobu relace

s urchin.js.
__utmz

auto.bridgestone.eu

ukládá informaci o tom, odkud

psr_lp

auto.bridgestone.eu

uchovává naposledy
prohlížený produkt

psr_lastsearch

auto.bridgestone.eu

hledání uživatele pro předvyplnění

2 týdny
po dobu relace

auto.bridgestone.eu

Základní soubor cookie webu

uid

addthis.com

identifikuje identifikaci uživatele
a jeho čas připojení

addthis.com

Další informace o souborech cookie Google Analytics

2 roky

identifikuje identifikaci uživatele
a jeho čas připojení

Google Analytics:

1 rok

uchovává parametry posledního

sc_pview_shuser

uit

6 měsíců

1 den

