Zásady používání souborů cookie a jiných technologií
Používáte-li webovou stránku www.nextlifeapp.cz nebo mobilní aplikaci NextLife (společně jako
„aplikace NextLife“), může provozovatel aplikace nextLife - společnost Integrated Medical Solutions
a.s., IČ: 04452020, se sídlem Zenklova 340/22, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20991 („Provozovatel“) a určité třetí
osoby, které na těchto stránkách poskytují obsah, reklamy nebo jiné funkce a/nebo své služby,
shromažďovat a ukládat určité informace, které Provozovateli pomáhají zjistit, jak Vy a ostatní uživatelé
aplikaci NextLife používáte, získat souhrnné statistiky ohledně využití aplikace NextLife a rychlosti
odezvy, diagnostikovat případné problémy se servery aplikaci NextLife a spravovat aplikaci NextLife.
Mezi tyto údaje patří například adresa IP, geografická poloha Vašeho zařízení, typ prohlížeče, jazyk
prohlížeče, datum a čas Vašeho požadavku, datum a čas, kdy aplikace NextLife vstupuje na servery
Provozovatele, délka Vaší návštěvy, demografické údaje, chování uživatele jako například používané
funkce, četnost používání, informace a soubory stažené aplikací NextLife, zobrazené stránky
a prokliknuté prvky (například odkazy), informace o stavu zařízení, model zařízení, údaje o hardwaru
a operačním systému a informace související s fungováním aplikace NextLife.
Provozovatel tato data využívá ke zlepšení kvality a fungování aplikace NextLife, při vývoji a
marketingu produktů a funkcí, které budou Vám i dalším uživatelům nejlépe vyhovovat, k přizpůsobení
vzhledu aplikace NextLife a zobrazování cílené reklamy odpovídající Vašim zájmům a preferencím a
k rychlému odhalování a opravám případných potíží se stabilitou a dalších problémů s využitím.
Při shromažďování a analýze těchto údajů může Provozovatel v aplikaci NextLife používat soubory
cookie, pixelové tagy, web beacony, soubory clear GIF a podobné nástroje.
Soubory cookie jsou malé soubory uložené ve Vašem zařízení, které nám pomáhají shromažďovat
informace o Vašich aktivitách. Provozovateli umožňují ukládat Vaše předvolby a nastavení, pamatovat
si Vaše přihlašovací údaje, poskytovat na míru upravený obsah a marketingovou komunikaci, zjišťovat,
které části aplikace NextLife a v ní nabízených služeb jsou nejoblíbenější, a analyzovat operace
prováděné v aplikaci NextLife.
Prohlížeč můžete nastavit tak, aby všechny soubory cookie přijímal, odmítal (a to buď systematicky,
nebo na základě jejich vydavatele) nebo Vás na ně upozornil. Pro spravování cookies a Vašich voleb se
konfigurace každého prohlížeče liší. Je popsána v menu nápovědy Vašeho prohlížeče, díky čemuž
můžete zjistit, jakým způsobem změnit Vaše přání týkající se cookies. Kdykoliv se můžete také
rozhodnout Vaše přání, pokud jde o cookies, změnit. Provozovatel nicméně upozorňuje, že aplikace
NextLife používání souborů cookie předpokládá, a pokud cookies zakážete, může se stát, že
Provozovatel nebude schopen Vaši návštěvu aplikace NextLife optimalizovat a některé její prvky
mohou být nedostupné.
Webové signály („beacons“ nebo též „pixely“) slouží k přenosu informací ze zařízení na server. Mohou
být součástí online obsahu a e-mailů a umožňují serveru číst z Vašeho zařízení určitý typ informací. Lze
s jejich pomocí zjistit, kdy jste si určitý obsah nebo e-mailovou zprávu zobrazili, a také IP adresu Vašeho
zařízení. Provozovatel a určité třetí osoby používají webové signály k nejrůznějším účelům, včetně
analýzy používání aplikace NextLife a v ní nabízených služeb a poskytování obsahu na míru dle Vašich
preferencí (společně se soubory cookie).

