
ZÁSADY POUŽITÍ COOKIES 

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.pizzahut.cz je společnost AmRest 

s.r.o.., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním 

rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84710, IČ: 26476215, DIČ: 

CZ26476215. 

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou webové stránky používat ke 

zlepšení uživatelské zkušenosti. Více informací o souborech cookies můžete nalézt zde. 

Cookies nám pomáhají k rychlejšímu a efektivnějšímu prohlížení webových stránek a 

přizpůsobují zobrazování produktů a dalšího obsahu individuálním zájmům a specifickým 

potřebám Uživatele. Soubory Cookies jsou využívány k sestavování anonymních 

agregovaných statistik, jež umožňují pochopit, jakým způsobem Uživatelé webové stránky 

používají, a optimalizovat tak jejich strukturu a obsah, a dále k zajištění některých funkcí 

Stránek a personalizaci reklam. 

Stránky shromažďují v rámci cookies informace o IP adrese uživatele (tj. číslu, které 

jednoznačně identifikuje síťové rozhraní uživatele v počítačové síti), názvu jeho domény a 

typu jeho prohlížeče a operačního systému. Tyto údaje slouží společnosti k sestavování 

statistik analyzujících využití stránek a personalizaci reklamy. 

Cookies se dělí na tzv. cookies první strany (vydané a přístupné jen pro samotnou webovou 

stránkou) a cookies třetí strany (vydané jiným subjektem). 

Cookies se co do doby platnosti dělí na dva typy – „session (relační)“ a „persistentní“. 

Relační cookies jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v uživatelově zařízení do té doby, než 

se odhlásí z webové stránky nebo uzavře aplikaci (webový prohlížeč). Naproti tomu 

persistentní cookies zůstávají v uživatelově zařízení buď po dobu definovanou v parametrech 

dané cookies, nebo dokud je uživatel sám nevymaže před vypršením expirace.  

 

Na našich webových stránkách používáme tyto cookies: 

 

Vyžadované cookies 

Tyto cookies používáme pro zajištění základních funkcí webové stránky (např. bezpečné 

přihlášení a používání, zapamatování objednávky). 

 

Funkční cookies 

Tyto soubory cookie umožňují analyzovat využívání webu, takže lze měřit a zlepšovat výkon. 
 

Název cookie Funkce cookie Doba 

platnosti 

Vlastník/poskytovatel 

_ga Používá se ke generování statistických 

údajů o tom, jak návštěvník používá web. 

2 roky Pizza Hut 

_gid Používá se ke generování statistických 

údajů o tom, jak návštěvník používá web. 

1 den Pizza Hut  

_gat Používá Google Analytics k řízení 

rychlosti požadavků. 

1 den Pizza Hut 

    

 

Reklamní a marketingové cookies 

http://www.pizzahut.cz/
http://www.allaboutcookies.org/


Tyto soubory cookie používají reklamní společnosti za účelem zobrazování reklam 

odpovídajících vašim zájmům. 
 

Název cookie Funkce cookie Doba 

platnosti 

Vlastník/poskytovatel 

retargeting Sběr RMK publik pro Seznam Relace imedia.cz 

sid Přizpůsobení online reklamy 1 měsíc imedia.cz 

_gac_<property-

id> 

Obsahuje informace související s 

kampaní pro uživatele. 
90 days PizzaHut.cz 

gcl_au 

Používá Google AdSense k 

vyhodnocování efektivity reklamy napříč 

weby využívajícími jejich služby.  

3 měsíce PizzaHut.cz 

test_cookie 
Slouží ke kontrole, zda prohlížeč 

uživatele podporuje soubory cookie. 
1 den doubleclick.net 

IDE 

Používá Google DoubleClick k registraci 

a hlášení akcí uživatele webových 

stránek po zobrazení nebo kliknutí na 

reklamy inzerenta za účelem měření 

účinnosti reklamy a k zobrazení cílených 

reklam uživateli. 

1 rok doubleclick.net 

uid Remarketing  2 měsíce adform.net 

cid Sledování konverzí 2 měsíce track.adform.net 

AA003 

Shromažďuje informace o chování 

návštěvníků na více webových stránkách. 

Tyto informace se používají na 

webových stránkách za účelem 

optimalizace relevance reklamy. 

3 měsíce atdmt.com 

ATN 
Zacílí reklamy na základě profilování 

chování a geografického umístění. 
2 roky atdmt.com 

fr 

Používá Facebook k poskytování řady 

reklamních produktů, jako jsou aukce v 

reálném čase od inzerentů třetích stran. 

3 měsíce facebook.com 

tr 

Používá Facebook k poskytování řady 

reklamních produktů, jako jsou aukce v 

reálném čase od inzerentů třetích stran. 

Relace facebook.com 

    

Jak můžete zakázat užití souborů cookies nebo odmítnout cílení na základě zájmů 

Pokud si nepřejete povolit používání souborů cookies, můžete je deaktivovat pomocí nastavení 

vašeho prohlížeče. V některých prohlížečích můžete nastavit pravidla pro správu souborů 

cookie pro jednotlivé weby, což vám poskytne preciznější kontrolu nad vaším soukromím. 

Upozorňujeme však, že ne všechny prohlížeče napříč všemi platformami mohou tuto funkci 

podporovat. 

 

Výrobci prohlížečů poskytují nápovědu týkající se správy souborů cookie ve svých produktech. 

Níže naleznete relevantní odkazy na hlavní prohlížeče: 

 

• Google Chrome 

• Internet Explorer 

• Mozilla Firefox 

• Safari (Desktop) 

• Safari (Mobile) 

• Android Browser 

https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.microsoft.com/en-us/kb/260971
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.apple.com/en-us/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.apple.com/en-us/HT201265
http://support.google.com/ics/nexus/bin/answer.py?hl=en&answer=2425067


• Opera 

• Opera Mobile 

 

U jiných prohlížečů prosím využijte dokumentaci, kterou poskytuje výrobce vašeho prohlížeče. 

 

Z cílení na základě vašich zájmů, které je zajišťované zúčastněnými reklamními servery, se 

můžete se odhlásit prostřednictvím těchto nástrojů: 

 

• http://optout.aboutads.info/ od Digital Advertising Alliance 

• http://www.youronlinechoices.com/ od European Interactive Digital Advertising 

Alliance 

 

Ve vašem zařízení iPhone, iPad nebo zařízení s Androidem můžete nastavit, zda se online 

reklamy na základě zájmů budou zobrazovat, následujícím způsobem: 

 

• Zařízení iOS: jděte do Nastavení > Soukromí > Reklama > povolit Omezit reklamní 

sledování. Upozorňujeme, že pokud používáte více než jedno zařízení, musíte se v 

každém zařízení odhlásit samostatně. 

• Zařízení Android: Postupujte podle pokynů uvedených na adrese: 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en. Upozorňujeme, že pokud 

používáte více než jedno zařízení, musíte se v každém zařízení odhlásit samostatně. 

 

Prosíme berte na vědomí, že pokud soubory cookies zakážete, naše webové stránky nemusí 

fungovat správně či vůbec, případně může být ovlivněn nebo omezen váš přístup k našim 

webovým stránkám a jejich funkcím. 

 

Další informace o zpracování osobních údajů v rámci služeb Pizza Hut, včetně výčtu vašich 

práv a kontaktů pro zaslání žádostí a dotazů naleznete v dokumentu Zpracování osobních údajů 

na https://pizzahut.cz/terms_of_use.  

 

 
 

http://www.opera.com/help
http://www.opera.com/help/mobile/android#privacy
http://optout.aboutads.info/
http://www.youronlinechoices.com/
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
https://pizzahut.cz/terms_of_use

