Tyto webové stránky provozuje společnost Inter Cars Česká republika s.r.o.
IČ: 27156257, se sídlem: Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4 – Lhotka, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 100562
Ke správnému fungování naše platforma vyžaduje několik krátkých informací ve formě textu, které
jsou staženy v počítači a uloženy v takzvaných souborech cookie. Cookies mechanismus je používán
většinou moderních webových stránek.
Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači uživatele nebo v mobilním zařízení při
používání webových stránek. Zajišťují optimální ovládání při návštěvě našich webových stránek a
poskytují rychlejší a snadnější přístup k informacím.
Přečtěte si prosím také Smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na
adrese:
https://www.intercars.cz/data/data/file/Intercars_Website_Notice_ochrana_osobnich_udaju_cz.pdf

K čemu vlastně cookies potřebujeme? Cookies a podobné technologie pomáhají vylepšovat užívání a
služby našich webových stránek. Díky nim se dozvíme vaše preference, co vás zajímá, nebo třeba jaké
zařízení používáte, ale nikdy se nedozvíme vaši pravou identitu nebo osobní údaje. Všechna data jsou
striktně anonymní, takže se nemusíte bát, že by vás někdo podle nich identifikoval.
Mimo to je možné prohlížet webové stránky i v anonymním režimu, na který nemá společnost Inter
Cars Česká republika s.r.o. žádný vliv. V případě, že prohlížíte stránky v anonymním režimu, nebo
cookies smažete, nejsme schopni identifikovat vaši předešlou návštěvu a lišta s cookies se vám znovu
zobrazí.

A jaké druhy cookies ukládáme, pokud nám je povolíte?

Funkční cookies
Tento druh cookies je nutný ukládat, aby se vám webové stránky mohly zobrazovat. Tyto cookies
není možné vypnout.

Analytické cookies
Analytické cookies nám říkají, jaké stránky navštěvujete, jaké zařízení používáte, jednoduše nám
ukazují vaše chování na našich webových stránkách. To nám umožňuje analyzovat chování uživatelů a
následně vylepšovat webové stránky k jejich spokojenosti. Zároveň je pro nás důležité vyhodnocovat
marketingové aktivity průběžně. Na toto vše používáme Google Analytics. Další informace o
podmínkách, na kterých služba Google Analytics shromažďuje a zpracovává informace, je k dispozici
na následujícím webovém serveru: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs
Google ukládá informace shromážděné mechanismem cookie na serverech ve Spojených státech.
Společnost Google může tyto informace poskytnout i třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo
pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nesmí
propojit vaši IP adresu s jinými údaji uloženými společností Google. Další informace naleznete na
stránce https://policies.google.com/privacy?hl=cs
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Marketingové cookies
Pokud nám dovolíte ukládat tento druh cookies, budou se vám zobrazovat reklamy, které vám budou
více vyhovovat, protože odpovídají vašim preferencím.
Byli bychom rádi, kdybyste nám odsouhlasili všechny typy cookies, nicméně můžete si sami zvolit, že
některé z nich poskytnout nechcete. Pokud nechcete poskytnout žádné cookies, mimo nezbytných,
nechte zaškrtnutou pouze možnost „funkční“ a následně klikněte na „Uložit nastavení“. V případě, že
nám chcete poskytnout jen některé cookies, zaškrtněte příslušné políčko. Svůj souhlas máte možnost
i přehodnotit a již uložené nastavení změnit.
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