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Používání souborů cookie na webových stránkách UPS. 

 

Tyto informace o souborech cookie vysvětlují „co jsou to soubory cookie“ a druhy souborů cookie, které 

UPS využívá na svých webových stránkách.  

 

Co jsou to soubory cookie? 

 

„Cookie“ je textový soubor, který webový server odesílá do počítače uživatele nebo jiného zařízení 

připojeného k internetu, aby bylo možné získat jedinečnou identifikaci webového prohlížeče návštěvníka 

nebo do webového prohlížeče uložit různé informace a nastavení. 

 

Používá UPS souborů cookie na svých webových stránkách? 

 

Ano. Společnost UPS využívá soubory cookie na svých internetových stránkách pro vylepšení internetové 

stránky a poskytování služeb a funkčnosti svým uživatelům. Můžete omezit nebo zakázat používání 

souborů cookie prostřednictvím svého webového prohlížeče; avšak bez souborů cookie nebudete možná 

moci využívat všechny prvky webových stránek.  

 

Jaké druhy souborů cookie jsou používány na webových stránkách UPS? 

 

Jen zcela potřebné soubory cookie 

 

Tyto soubory cookie jsou základem pro provádění transakcí nebo požadavku, který vzejde od vás. Mezi 

příklady patří zapamatování si informací, jak se pohybujete stránkou za účelem zaslání nebo sledování 

zásilky a správy statusu přihlášení v průběhu relace.  

 

Funkční soubory cookie 

 

Tyto soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si, jaké možnosti jste zvolili, a tím vám zajistit 

větší funkčnost. Například, funkční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si nastavení, 

které je pro vás specifické, jako je výběr země a trvalý stav přihlášení v případě, že si ho nastavíte, a 

zobrazit předchozí zásilky, aktuální stav objednávky nebo jiné specifické služby.  

 

Analytické soubory cookie 

 

Tyto soubory cookie nám umožňují shromáždit data související s vaším používáním webové stránky, 

včetně obsahu, na který klepnete při prohlížení webové stránky za účelem zlepšení výkonnosti a vzhledu 

webové stránky. Tyto soubory cookie mohou být poskytnuty třetí straně, tj. poskytovateli analytických 

nástrojů, ale jsou používány pouze pro účely související s naší webovou stránkou.  

 

Zacílené soubory cookie 

 

Tyto soubory cookie si pamatují informace týkající se vašeho využívání webové stránky, abychom vám 

mohli poskytnout propagační a jiné zacílené informace na naší webové stránce. 

 

Jak zakážu nebo odstraním soubory cookie? 

 

Každý druh internetového prohlížeče nabízí způsoby, jak omezit nebo zrušit soubory cookie. Pro více 

informací o tom, jak spravovat soubory cookie, navštivte příslušný níže uvedený odkaz. 

 

Internet Explorer 

Firefox 

Google Chrome 

Safari 

 

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042

