Příloha A: Typy souborů cookies používaných na těchto stránkách

Typ cookie

Zdroj

Účel

Doba platnosti

Způsob blokování

Technologie cookies, které používá Johnson & Johnson, s.r.o. Česká republika (cookies první strany)
Cookies nezbytné pro
základní účely a funkce
webových stránek

Johnson & Johnson, s.r.o.

Tyto soubory cookies jsou zcela
nezbytné pro správné fungování
našich webových stránek.
Umožňují nám zajistit bezpečnost
a efektivní zobrazování našich
webových stránek.

Soubor cookies vytvořený
pro tento účel se z vašeho
počítače automaticky
odstraní jeden měsíc od
poslední návštěvy našich
webových stránek.

Johnson & Johnson, s.r.o.

Tyto soubory cookies pomáhají
zlepšovat výkon a použitelnost
našich webových stránek.
Například nám mohou pomoci
zjistit, zda váš prohlížeč umí
spouštět malé programy
webových stránek (takzvané
„skripty“), které poskytují
dodatečné funkce webových
stránek, nebo nám umožňují
zapamatovat si preference, které
jste si nastavili (například velikost
písma nebo výběr jazyka).

Soubor cookies vytvořený
pro tento účel se po
zavření prohlížeče
s vašeho počítače
automaticky odstraní.

[Cookies: SESS*, cookie-policyagreement]

Cookies používané pro
zlepšení webových stránek

[Cookies: has_js]

V nastavení svého prohlížeče
můžete změnit pravidla pro
přijímání nebo zakázání těchto
cookies.
Vzhledem k tomu, že
nastavení se mění u každého
prohlížeče jiným způsobem,
doporučujeme využít menu
Nápověda vašeho prohlížeče,
kde se dozvíte více.
V nastavení svého prohlížeče
můžete změnit pravidla pro
přijímání nebo zakázání těchto
cookies. Vzhledem k tomu, že
nastavení se mění u každého
prohlížeče jiným způsobem,
doporučujeme využít menu
Nápověda vašeho prohlížeče,
kde se dozvíte více.

Technologie cookies / sledování, které používají poskytovatelé služeb Johnson & Johnson, s.r.o. Česká republika a
jiné společnosti (cookies třetích stran)
Analytické cookies a
technologie
s_fid, s_dl, s_cpm, s_vnum,
s_lv, s_vi

Adobe Analytics
(dříve Adobe Site
Catalyst & Adobe
Omniture)

Adobe Analytics používá cookies,
aby rozlišil mezi různými
uživateli internetových stránek a
zjistil, co dělají, a na co se dívají
na internetových stránkách. Tyto
cookies nám umožňují přijímat a
analyzovat informace
návštěvníků, jako je využití
prohlížečů, počet nových
návštěvníků, počet zobrazených

s_fid - 2 roky
s_dl - 2 roky
s_cpm - 90 dní
s_vnum - 1 rok
s_lv - 1 rok
s_vi - 5 let

Můžete si zvolit odmítnout
cookies
zde: http://metrics.cpgconsu
mer.com/optout.html.
Společnost Johnson&Johnson
není odpovědná za obsah
externích webových stránek.

Typ cookie

Zdroj

Účel

Doba platnosti

Způsob blokování

Některé z cookies, které
pro tento účel používáme,
se z vašeho počítače
automaticky odstraní po
zavření prohlížeče.
Jiné mohou přetrvávat po
dobu až 24 měsíců od vaší
poslední návštěvy našich
webových stránek.

Sledování prostřednictvím
Google Analytics můžete
vypnout zde:
http://tools.google.com/dlpag
e/gaoptout?hl=en-GB.

stránek za návštěvu a reakce na
marketingové aktivity.
Adobe Analytics nám umožňuje
identifikovat a pochopit
problémy při vašem pohybu na
našich internetových stránkách a
data shromažďujeme za účelem
zlepšit stránky pro vás jako
zákazníka. Možnost dívat se na
tyto informace nám pomáhá
identifikovat sekce, funkce a
produkty na webové stránkce,
které fungují dobře a jsou
užitečné pro vás jako
spotřebitele, stejně jako ty,
které nefungují tak dobře. To
nám umožňuje zlepšovat vaši
uživatelské zkušenost. Tyto
Adobe cookies nám poskytují
informace, které nám pomáhají
zlepšovat kvalitu Vám
nabízených služeb.
Údaje shromážděné společností
Adobe Analytics mohou vidět
pouze příslušné týmy ve
společnostech Johnson &
Johnson a Adobe.Žádná část
použitých hodnot cookies
nemůže vést k osobním údajům
návštěvníků.

Analytické cookies a
technologie

Google Analytics

Tyto cookies se používají ke
shromažďování informací o
způsobu, jakým návštěvníci naše
webové stránky používají. Tyto
informace používáme k
sestavování reportů a pomáhají
nám webové stránky zlepšit.
Cookies shromažďují informace
anonymně, včetně počtu
návštěvníků webových stránek,
informací o tom, odkud
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Způsob blokování

návštěvníci na naše webové
stránky přišli a které stránky
navštívili.

Pozn. Pokud odmítnete používání cookies prvních nebo třetích stran, tato stránka se nemusí chovat tak, jak byla vyvinuta, v důsledku nedostupnosti
cookies.

