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PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ COOKIES 
 
 
Provozovatelem internetové stránky, na níž je provozován internetový obchod/e-shop bestdrive.cz, je 
společnost ContiTrade Services s.r.o., se sídlem Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, IČO 41193598, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61380. 
 
 
 
Co jsou sobory cookies? 

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které vytvářejí webové stránky, které jste navštívili. 
Používají se k tomu, aby byly moderní webové stránky optimálně využitelné nebo k poskytnutí určitých 
informací o webových stránkách provozovateli. 

Používání některých souborů cookies je volitelné a zde je můžete aktivovat nebo deaktivovat. Ve 
výchozím nastavení jsou všechny volitelné soubory cookies deaktivovány. Soubory cookies, které jsou 
nezbytně nutné, jsou však vždy aktivní, protože jsou nezbytné pro plynulý chod stránek. V těchto 
případech mohou být soubory cookies nastaveny i bez Vašeho výslovného souhlasu, protože jinak Vám 
z technických důvodů nebude možné zpřístupnit webovou službu.  

TECHNICKY POTŘEBNÉ COOKIES 

Trvalé cookies 

Aktuálně máte aktivovány následující sobory cookies*: 

Název Doba uchování účel 

AMCVS Cookie po dobu trvaní 
aktuální relace (tzv. 
session) 

Tento soubor cookie AMCVS ukládá informace o 
tom, jak návštěvníci používají naši webovou 
stránku, a pomáhá nám tak neustále rozvíjet naši 
webovou stránku podle Vašich zájmů.  

AMCV Cookie 2 roky Tento soubor cookie AMCVS ukládá informace o 
tom, jak návštěvníci používají naši webovou 
stránku, a pomáhá nám tak neustále rozvíjet naši 
webovou stránku podle Vašich zájmů.  

APISID, HSID, SAPISID, SID 
a SSID Cookies 

2 roky Tyto bezpečnostní cookies Google pomáhají 
uživatelům ověřit totožnost, zabránit 
podvodnému použití přihlašovacích informací a 
chránit údaje uživatele před neoprávněným 
přístupem.  

NID Cookie 6 měsíců Tyto soubory cookie Google ukládají informace o 
uživatelských nastaveních a informace pro Mapy 
Google.  

SIDCC Cookie 3 měsíc Tyto soubory cookie Google ukládají informace o 
uživatelských nastaveních a informace pro Mapy 
Google.  

1P_JAR Cookie 1 měsíc Tento soubor cookie Google se používá 
k optimalizaci reklamy, poskytování reklam 
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relevantních pro uživatele, pro zlepšení přehledů 
o výkonnosti kampaní nebo k zabránění tomu, 
aby se uživatelům vícekrát zobrazily stejné 
reklamy.  

Youtube Cookies Do 2 let Tento soubor cookie YouTube ukládá nastavení a 
informace při spuštění videa YouTube na webové 
stránce.  

AMCV_###@AdobeOrg / 
AMCVS_###@AdobeOrg 

2 roky Soubor cookie se používá k určení jedinečného 
uživatele („jedinečný návštěvník“). Pro tento účel 
se přidělí informační identifikátor („ID“). To 
umožňuje aplikaci Adobe Analytics rozpoznat 
uživatele při návštěvě více stránek a při 
opakované návštěvě. S příslušným souhlasem 
může být cookie také použity na rozpoznání 
uživatele v jiných produktech Adobe (například 
Adobe Target). 

Tento soubor cookie AMCV nebo AMCVS ukládá 
informace o tom, jak návštěvníci používají naši 
webovou stránku, a takto nám pomáhá neustále 
rozvíjet naši webovou stránku podle Vašich 
zájmů.  

  

Volitelné soubory cookies 

 

Adobe Analytics 

• s_vi (doba uchování: 2 roky) 

Soubor cookie se používá k určení jedinečného uživatele. Pro tento účel se přidělí informační 
identifikátor („ID“) a časové razítko („Timestamp“). To umožňuje aplikaci Adobe Analytics rozpoznat 
uživatele při návštěvě více stránek a při opakované návštěvě. 

• s_cc (doba uchování: relace) 

Soubor cookie se používá k určení, zda je obecně možné nastavit cookies v prohlížeči uživatele. 

• s_fid (doba uchování: 5 let) 

Soubor cookie se používá jako náhradní řešení pro určení jedinečného uživatele, pokud se soubor 
s_vi nedá z technických důvodů nastavit. 

□ Akceptovat Adobe Analytics-Cookies 

 

Google Analytics 

• _ga (doba uchování 2 roky): používá služba Google Analytics na rozlišení uživatelů a vytváření 
statistik. 

• _gat (doba uchování 1 minuta): Používá ho služba Google Analytics na snížení požadavků. 
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• _gid (24-hodinové období uchování): používá služba Google Analytics na rozlišení uživatelů a 
vytváření statistik. 

• ga_consent (doba uchovávání 2 roky): Používá Continental k uložení uživatelských nastavení. 

□ Akceptovat Google Analytics-Cookies 

 

Adobe Target 

• mbox (doba uchovávání: 2 týdny) 

Tento soubor cookie se používá k určení jedinečného uživatele („jedinečný návštěvník“), jeho 
prohlížeče a aktuální spuštěné relace prohlížeče. Pro tento účel se přidělují identifikační identifikátory 
(„ID“). 

□ Akceptovat Adobe Target-Cookies 

 

GoogleAds 

• gtag (doba uchování 30 dní): používá společnost GoogleAds na remarketing. 

□ Akceptovat GoogleAds-Cookie 

 

Facebook 

• fbq Facebook používá pro remarketing 

□ Akceptovat Facebook-Cookie 

 

AWIN 

• _aw_m _ ***** (doba uchování: 30 dní): Používá AWIN na zaznamenávání návštěv uživatelů 
z jiných webových stránek. 

Pro remarketing se používají soubory cookie od nasledujúcich poskytovateľov: 

- Usemax (doba uchování: 48 hodin) 
- Targerting360 (doba uchování: 48 hodin) 
- Reach Group (doba uchování: 48 hodin) 
- Advanced Store (doba uchování: 48 hodin) 

□ Akceptovat AWIN cookies 

 

Mouseflow 

• Tyto soubory cookie („mf_ [session]“ a „mf_user“) se používají k analýze chování uživatelů na 
naší webové stránce s cílem zlepšit pokyny pro uživatele. Všechna shromážděná data jsou 
vyhodnocena anonymně. Další informace jsou k dispozici na našem webu pro ochranu údajů. 

□ Akceptovat Mouseflow cookies 
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Google reCAPTCHA v2 

• Tento soubor cookie se používá k aktivaci používání aplikace Google reCAPTCHA v2. 

□ Akceptovat Google reCAPTCHA v2 

 
Sklik 

• retargeting – slouží pro remarketing 

• conversion – slouží pro remarketing 

□ Akceptovat Sklik 

 

Heureka 

• retargeting – slouží pro remarketing 

• conversion – slouží pro remarketing 

□ Akceptovat Heureka 

 

Srovname.cz 

Kvůli zlepšení námi poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Cookie jsou malé 
soubory, které ukládají informace v návštěvníkově prohlížeči a slouží k rozlišení jednotlivých 
návštěvníků. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná. Tyto soubory nám 
pomáhají např.: 

• ke správné funkčnosti našich stránek 

• při zjišťování, které stránky používají návštěvníci nejčastěji 

• pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlížejí, aby se jim při procházení 
stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na 
zboží, o které nemají zájem. 

□ Akceptovat Srovnamne.cz 

 

Zbozi.cz 

Kvůli zlepšení námi poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Cookie jsou malé 
soubory, které ukládají informace v návštěvníkově prohlížeči a slouží k rozlišení jednotlivých 
návštěvníků. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná. Tyto soubory nám 
pomáhají např.: 

• ke správné funkčnosti našich stránek 

• při zjišťování, které stránky používají návštěvníci nejčastěji 

• pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlížejí, aby se jim při procházení 
stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na 
zboží, o které nemají zájem. 

□ Akceptovat Zbozi.cz 
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* Změna nezakáže banner cookies (vyskakující okno) ve spodní části webové stránky. Jen přijetí všech 
souborů cookies způsobí trvalé zmizení tohoto okna.  
 
Další informace, jak využíváme cookies, a informace o ochraně osobních údajů (zejména Vaše práva, 
kontaktní údaje odpovědné osoby pro ochranu osobních údajů apod.) jsou uvedeny v našich Pravidlech 
zpracování osobních údajů. 
 


