Informace o souborech cookie
Tato část webu Furla.com (www.furla.com) používá soubory cookie a podobné
technologie, které usnadňují procházení a umožňují společnosti Furla zasílat uživatelům
propagační zprávy, které odpovídají jejich zájmům, jak je podrobněji popsáno níže.

Definice
Cookie jsou jednoduché textové soubory, které umožňují webovému serveru ukládat
informace do uživatelova zařízení (tablet, smartphone atd.), když web prochází (relační
soubory cookie) a kvůli budoucím návštěvám (permanentní soubory cookie). Ukládají se
do prohlížeče v závislosti na nastaveních vybraných uživatelem. Ke shromažďování
informací o uživatelově chování lze použít obdobné technologie, jako jsou sledovací
pixely, transparentní GIFy a všechny formy místně ukládaných prvků zavedených s HTML
5. Kvůli zjednodušení zahrnuje pojem „cookie“ všechny podobné technologie.

Typy souborů cookie
Technické soubory cookie
Relační soubory cookie: jsou nezbytné kvůli správnému fungování webu a slouží ke
správě registrací a přihlášení a jako přístup k vyhrazeným funkcím. Dočasně se ukládají
při procházení webu a při zavření prohlížeče jsou z uživatelova zařízení automaticky
smazány. Pokud relační soubory cookie zakážete, může nastat situace, kdy nebudou mít
uživatelé k dispozici všechny funkce nutné k registraci či přihlášení. Zpracování
prováděné těmito soubory cookie je nutné kvůli plnění smlouvy, jíž je uživatel stranou,
konkrétně kvůli službám webu Furla (čl. 6.1 b) směrnice GDPR).
Permanentní soubory cookie, kvůli optimalizaci webu a statistikám: umožňují společnosti
Furla shromažďovat a analyzovat (anonymně) data o návštěvnosti a používání webu,
monitorovat systém a zlepšovat provozní výkon, například ukládáním uživatelových
preferencí kvůli budoucím návštěvám. Při zavření prohlížeče se nesmažou automaticky,
ale uloží se do uživatelova počítače na určitou dobu (např. do konce roku) nebo dokud je
uživatel nesmaže. Zpracování prováděné těmito soubory cookie je nutné kvůli plnění
smlouvy, jíž je uživatel stranou, konkrétně kvůli službám webu Furla (čl. 6.1 b) směrnice
GDPR).

Další informace o správě a mazání těchto souborů cookie najdete v části Správa souborů
cookie níže. Pokud soubory cookie zakážete nebo odmítnete, některé části webu nemusí
být přístupné nebo mohou fungovat nesprávně.
Níže je seznam technických souborů cookie používaných webem.
Název

Typ

Trvání

Účel

Sfcc-cart

Technický Relace

Údaje o nákupním košíku, pro
návštěvníky i registrované uživatele

Technický 30 dní

Určuje zemi, odkud uživatel přistupuje, a
zeměpisné souřadnice. Nastaví se podle
polohy nebo, v případě změny země, je
nastaví uživatel.

Technický Relace

Relační data nezbytná pro správu
webové

Technický Relace

Relační data nezbytná pro správu webu

Technický Relace

Určuje, zda se má nebo nemá zobrazit
vyskakovací zprávu newsletteru.

Technický Relace

Soubory
cookie
nezbytné
kvůli
správnému fungování webu, jmenovitě k
přihlášení a provádění nákupů

Customer_id

furlaCountry

furlaLoc
__canI_TH
relace

Session.sig

Shownlpopup
Dwanonymous_e

Dw_securetoken_

Dwsid

Sfcc_token

Technický Relace

Soubory
cookie
nezbytné
kvůli
správnému fungování webu v souvislosti
s údržbou webu

Technický 6 měsíců

Relační data nezbytná pro správu webu

Technický 1 den

Soubory
cookie
nezbytné
kvůli
správnému fungování webu v souvislosti
s údržbou webu

Dwsid (nahrazuje sid)

Technický Relace

Soubory
cookie
nezbytné
kvůli
správnému fungování webu v souvislosti
se zabezpečením při přihlášení a
provádění nákupů

Dwsecuretoken_XXXX

Technický Relace

Uchovává informace o relaci, pokud se
používá protokol HTTPS

Technický
(proprietární6 měsíců
analýza)

Proprietární soubory cookie, které
umožňují anonymní statistické analýzy
používání webu

dwcookie

Dwuser_XXXX

Dwcustomer_XXXX

Dwsourcecode_XXXX

Dwanonymous_XXXX

Dwac_XXXX

Dwpersonalization_XXXX
JSESSIONID
Technický Relace

Shromažďuje identifikační relační data a
umožňuje uživateli dokončovat online
transakce

VISITOR_ID

Soubory cookie třetí strany
Web používá také soubory cookie vybraných poskytovatelů služeb (třetích stran).
Analytické soubory cookie: web používá vybrané poskytovatele služeb (třetí strany), jako
je Google Analytics, k anonymnímu shromažďování a analýze dat o návštěvnosti a
používání webu. Zpracování prováděná těmito soubory cookie vyžadují uživatelův
souhlas, který uživatel udělí kliknutím na tlačítko OK na banneru, který se zobrazí na
webu (čl. 6.1 a) směrnice GDPR).
Profilovací soubory cookie: vybraní poskytovatelé služeb (třetí strany) používají
profilovací cookie k monitorování uživatelova procházení webu společnosti Furla za
účelem vytváření profilů zahrnujících preference, zvyky, výběry atd. To jim umožňuje
zasílat uživatelům propagační zprávy, které odpovídají jejich preferencím, anebo
zobrazovat přizpůsobené propagační a komerční zprávy v kanálech uživatelských profilů
v aplikacích sociálních médií uvedených níže (např. Facebook, Instagram, Twitter atd.)
nebo asistovat zákazníkům při dokončování nedokončených nákupů na webu.
Zpracování prováděná těmito soubory cookie vyžadují uživatelův souhlas, který uživatel
udělí kliknutím na tlačítko OK na banneru, který se zobrazí na webu (čl. 6.1 a) směrnice
GDPR).

Další informace o správě a mazání těchto souborů cookie najdete v části Správa souborů
cookie níže.
Níže je seznam hlavních souborů cookie třetích stran používaných webem.

Název

Typ

Nástroj

Trvání

Účel

_ga

Analytický

Google
Analytics

2 roky

Zaznamená jedinečný identifikátor
používaný
při
generování
statistických dat o tom, jak
návštěvník web využívá

_gat

Analytický

Google
Analytics

Relace

Omezuje frekvenci požadavků

Relace

Zaznamená jedinečný identifikátor
používaný
při
generování
statistických dat o tom, jak
návštěvník web využívá

_gid

Analytický

Google
Analytics

_utma
Google
Analytický
Analytics

Sleduje, kolikrát návštěvník web
Permanentní navštívil, datum první návštěvy a
datum zatím poslední návštěvy

_utmb

Analytický

Google
Analytics

Relace

Vypočítá trvání (délku) návštěvy
webu

Analytický

Google
Analytics

10 minut

Omezuje frekvenci požadavků

6 měsíců

Sleduje,
z
kterého
webu
návštěvník přišel, jaký použil
vyhledávač, na jaký odkaz klikl a
jaké klíčové slovo použil

_utmc

_utmt
_utmz

Analytický

Google
Analytics

_TA_TRACKINGAnalytický Thron

3 měsíce

Umožňuje anonymní monitorování
používání obrázků společnosti

Furla distribuovaných obsahovou
distribuční sítí (CDN) společnosti
Thron

sp
NID

SID

IDE

ANID

DSID
Profilování

FLC

AID

TAID

exchange

Nákupy
Google

Vybírá inzerci na základě obsahu
relevantního
pro
uživatele,
Od 3 měsíců
zlepšuje
přehledy
výkonu
do 2 let
kampaně a zabraňuje zobrazování
inzerce, kterou již uživatel viděl

_uid

__gac

__gads
fr

Profilování Facebook

3 měsíce

Monitoruje uživatele Facebooku
kvůli inzertním účelům

6 měsíců

Měří všechny parametry explicitně
předávané webem, jako jsou
dynamické bannery

6 měsíců

Informuje vydavatele (tj. web
hostující kampaň) o inzerentově
identitě
kvůli
zablokování
zobrazování inzerce na daném
webu

1 rok

Sleduje odhlášení provedená
uživatelem (tj. zastavení sledování
inzerce) s ohledem na jednu
kampaň nebo obecně na platformu
Criteo
Sleduje odhlášení provedená
uživatelem (tj. zastavení sledování
inzerce) s ohledem na jednu
kampaň nebo obecně na platformu
Criteo

[název souboru
cookie]
acdc
Profilování Criteo

dis
Profilování Criteo
eid
evt
Profilování Criteo

zdi

Profilování Criteo

5 roky

opt

Profilování Criteo

6 měsíců

Umožňuje
zobrazování
přizpůsobených
bannerů

více
na

základě uživatelova chování na
webu
optout

udc

pp

Profilování Criteo

www.
6 měsíců
salecycle.com

SaleCycle

Profilování

udi

Profilování Criteo

uic

uid

1 den

Profilování Criteo

Profilování Criteo

6 měsíců

Umožňuje
zobrazování
více
přizpůsobených
bannerů
na
základě uživatelova chování na
webu
Shromažďuje data o používání
webu tím, že kontaktuje uživatele
e-mailem nebo SMS za účelem
asistence při nákupu a kvůli
poskytnutí
přizpůsobených
marketingových
sdělení
na
základě produktů, které si uživatel
na webu prohlížel
Sleduje
ID
kampaně,
tedy
jedinečný identifikační kód, který
Criteo přiřadí každé kampani

1 rok

Sleduje
ID
kampaně,
tedy
jedinečný identifikační kód, který
Criteo přiřadí každé kampani

1 měsíc

Shromažďuje
informace
o
kreativitě, jinými slovy o formování
rozvržení a barev používaných v
dynamických bannerech

Poznámka: společnost Furla nemá nad soubory cookie třetích stran kontrolu.
Správa informací shromažďovaných hlavními dodavateli (třetími stranami) společnosti
Furla je regulována oznámeními k souborům cookie dodavatelů anebo pokyny k jejich
zakázání, které najdete na následujících odkazech.

Google
Analytics
Nákupy
Google

https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB
/
Chcete-li zakázat soubory cookie, klikněte sem

Thron

https://www.thron.com/en/copyright-privacy-policy

Facebook

https://www.facebook.com/policies/cookies/

[název
sociálního
média]
https://www.criteo.com/cookie-policy/
Criteo

SaleCycle

http://www1.salecycle.com/privacy-policy-it

Na webu mohou být další analytické soubory cookie třetí strany, což se může lišit v
závislosti na reklamní kampani společnosti Furla. V takových případech mohou reklamní
agentury (třetí strany) stanovené společností Furla používat soubory cookie v kontextu
reklamních kampaní na webu společnosti Furla za účelem generování anonymních
statistik o těchto kampaních a to pouze na omezenou dobu. Pokud vás zajímají další
informace o těchto souborech cookie, napište e-mail na adresu privacy@furla.com.
Další informace o správě a mazání těchto souborů cookie najdete v části Správa souborů
cookie níže.

Správa souborů cookie
Soubory cookie můžete jednoduše akceptovat, zakázat nebo odmítnout tím, že změníte
nastavení svého prohlížeče. Nastavení prohlížeče lze také upravit pro různé weby a
aplikace a většina běžně používaných prohlížečů vám umožňuje si vybrat odlišná
nastavení pro proprietární soubory cookie a soubory cookie třetích stran. Poznámka:

úplný nebo částečný zákaz technických souborů cookie může ovlivnit správné fungování
funkcí vyhrazených registrovaným uživatelům, zatímco zákaz souborů cookie třetích
stran nebo profilovacích souborů cookie uživatelovo procházení neovlivní. Následující
odkazy jsou odkazy na stránky, na nichž najdete instrukce, jak v hlavních webových
prohlížečích odstranit soubory cookie:
Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari
Informace o tom, jak omezit používání souborů cookie, najdete na následujících webech:
www.youronlinechoices.com
www.networkadvertising.org/choices/

