POLITIKA COOKIES
Tato politika cookies se vztahuje na webové stránky uvedené v závěru této politiky, jež provozuje
nebo řídí společnost AGCO Corporation („AGCO“).
Co jsou soubory cookie?
Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být při návštěvě webových stránek uloženy v
počítači nebo jiném zařízení. Obvykle se používají k správnému fungování stránky, ke sledování
vašich pohybů v rámci webové stránky a zapamatování vašich přihlašovacích údajů atd.
Existují různé typy cookies a lze je rozlišit na základě jejich původu, funkce a délky platnosti. Součástí
důležitých vlastností souborů cookie je následující:


Soubory cookie první strany jsou soubory cookie, které jsou uloženy na webových
stránkách, které jste navštívili, zatímco soubory cookie třetích stran jsou ukládány jinou
webovou stránkou než tou, kterou navštěvujete. Vezměte prosím na vědomí, že
nekontrolujeme shromažďování nebo další využívání údajů třetími stranami. Soubory cookie
třetích stran můžeme používat pro účely, jež zahrnují sociální poslech (tj. můžeme dostávat
informace od služeb sociálních médií třetích stran, které používáte, pokud tyto informace
souvisejí s naší značkou). Používání těchto cookies můžete ovládat níže uvedeným
způsobem.



Nezbytné cookies jsou nezbytné pro technický provoz webové stránky (např. umožňují
pohybovat se na webu a používat jeho funkce).



Výkonnostní cookies shromažďují údaje o výkonu webových stránek, jako je počet
návštěvníků, čas strávený na webu a chybové zprávy.



Funkční cookies zlepšují použitelnost webových stránek tím, že si pamatují vaše volby
(např. jazyk, region, přihlašovací údaje atd.).



Cílené/reklamní cookies umožňují webové stránce zasílat vám personalizovanou inzerci.



Cookies relací jsou dočasné soubory cookie, které jsou po ukončení prohlížeče smazány,
zatímco stálé nebo trvalé cookies zůstanou ve vašem zařízení, dokud je nevymažete ručně
nebo dokud nejsou smazány vašim prohlížečem, v závislosti na době trvání zadaného v
souboru trvalých souborů cookie.

Další
informace
o
všech
aspektech
souborů
cookie
naleznete
na
adrese
http://www.allaboutcookies.org. Vezměte prosím na vědomí, že společnost AGCO nemá žádný vztah
s touto stránkou třetí strany a neodpovídá za ni.
Proč používáme soubory cookie?
Cookies můžeme používat k:
 zlepšení používání a funkčnosti našich webových stránek;
 přizpůsobení naší webové stránky a produktů vašim potřebám a preferencím;
 zpracování vašich objednávek; a
 analýze, týkající se používání naší webové stránky a k sestavení anonymní a souhrnné
statistiky.
Shromažďované informace nepoužíváme k vytváření uživatelských profilů.
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Jaké typy souborů cookie používáme?
Přehled souborů cookie používaných na webových stránkách společnosti AGCO je uveden v
tabulkách uvedených v příloze 1 této politiky.
Vezměte prosím na vědomí, že zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se soubory cookie i
pro jiné účely se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů http://www.agcocorp.com/privacy.html.
Kromě toho můžeme navíc nebo v kombinaci s cookies používat webové majáky (nebo transparentní
GIF) a další podobné technologie. Webový maják je obvykle průhledný grafický obrázek (obvykle 1
pixel x 1 pixel), který je umístěn na webu nebo v e-mailu a pomáhá nám pochopit chování
návštěvníků našich webových stránek. Další informace o webových majácích naleznete na adrese
http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/. Vezměte prosím na vědomí, že společnost AGCO
nemá žádný vztah s touto stránkou třetí strany a neodpovídá za ni.
Mnoho webových stránek společnosti AGCO využívá službu Google Analytics, webovou službu pro
analýzu poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá „cookies“, jež
jsou textové soubory uložené ve vašem počítači a pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé
stránku používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek
(včetně vaší IP adresy) budou předány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených
státech.
Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webové stránky,
sestavování přehledů o aktivitách na webových stránkách určených pro provozovatele webových
stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na internetu a používáním internetu.
Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo
pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google
nepřidružuje vaši adresu IP na žádné další údaje, které jsou v držení společnosti Google. Používání
souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení prohlížeče, nicméně
upozorňujeme, že pokud tak učiníte, nebude vám umožněno plně využívat veškeré funkce této
stránky. Používáním kterékoli z webových stránek společnosti AGCO, souhlasíte se zpracováváním
údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
Další informace naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/.
Jak ovládat soubory cookie a webové majáky?
Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, aby cookies byly přijímány automaticky. V
závislosti na typu prohlížeče, jej můžete nastavit tak, aby vás před přijetím souborů cookie upozornil,
nebo tak, aby je odmítal. Pro další informace stiskněte tlačítko „help“ (nebo podobné) ve vašem
prohlížeči.
Pokud zakážete přijímání souborů cookie, může to ovlivnit váš zážitek na našich webových stránkách.
Pokud pro přístup na naše webové stránky používáte různá zařízení, je třeba zajistit, aby byl každý
prohlížeč jednotlivých zařízení nastaven podle vašeho nastavení cookie.
Další
informace
o
tom,
jak
spravovat
soubory cookie,
naleznete
na
adrese
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Vezměte prosím na vědomí, že společnost AGCO
nemá žádný vztah s touto stránkou třetí strany a neodpovídá za ni.
Od používání souborů cookie se můžete navíc odhlásit na následujících stránkách a zvolit, které
soubory cookie společnosti chcete zrušit: http://www.aboutads.info/choices/#completed a
http://www.youronlinechoices.com/. Vezměte prosím na vědomí, že společnost AGCO nemá žádný
vztah s těmito cookies třetích stran a neodpovídá za ně.
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Webové stránky, na které se vztahuje tato politika
Tato politika se vztahuje na webové stránky, které jsou provozovány nebo řízeny společností AGCO a
které jsou uvedeny v příloze 2 této politiky.

Poslední aktualizace: 23/05/2018
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Příloha 1
Přehled souborů cookie používaných na webových stránkách společnosti AGCO
Absolutně nezbytné cookies

Jméno

Účel a ukládaná data

Platnost

__cfduid

Tento soubor cookie je určen pro služby Cloudflare. Jedná se o soubor
cookie zabezpečení, který slouží k ověřování jednotlivých klientů,
nacházejících se za sdílenou adresou IP a pro použití bezpečnostních
nastavení podle jednotlivých klientů. Tento typ cookies nelze
zablokovat. Neobsahují žádné osobní údaje.
Jedná se o soubor cookie, který zabraňuje falšování, který byl
vytvořen webovými aplikacemi pomocí technologií ASP.NET MVC. Je
určen k zastavení neoprávněného uveřejňování obsahu na webových
stránkách, jež je známo jako „Forgery Cross-Site Request“.
Neobsahuje žádné informace o uživateli a je zničen při zavření
prohlížeče.
Tento název cookie je spojen s vícejazyčným pluginem Wordpress od
WPML. Ukládá jazykovou hodnotu webové stránky. Pokud je soubor
cookie nastaven v rámci reakce na činnost nebo požadavek uživatele,
a pokud má krátkou životnost, může být považován za absolutně
nezbytný.
Tento soubor cookie je využíván weby používající platformu .NET
společnosti Microsoft. Umožňuje serveru uchovávat anonymní
uživatelské ID pro sledování jednotlivých uživatelů během relace, aniž
by byli přihlášeni nebo se jinak identifikovali.
Afinita relací na základě cookies – Funkce afinita relací založená na
souboru cookie je užitečná, pokud chcete zachovat relaci uživatele na
stejném backendu. Při používání souborů cookie spravovaných
Gateway, je aplikace Gateway schopna nasměrovat následný provoz z
relace uživatele na stejný backend pro zpracování. Tato funkce je
důležitá v případech, kdy je stav relace uložen místně na serveru typu
backend pro relaci uživatele.
Cookies relace platformy pro obecné použití, používané stránkami
vytvořenými technologiemi založenými na Miscrosoft .NET. Obvykle
se používají pro zachování anonymizované relace uživatele na
serveru.
Tento název cookie je obecně spojen s používáním, jako soubor
cookie relace pro všeobecné použití platformy, který využívají weby
vytvořené technologiemi založenými na Microsoft ASP. Struktura
názvu cookie je společný kořen – ASPSESSIONID, po němž následuje
řada jedinečných písmen. Obvykle se používají pro zachování
anonymizované relace uživatele na serveru.
Tento název cookie je obecně spojen s používáním, jako soubor
cookie relace pro všeobecné použití platformy, který využívají weby
vytvořené technologiemi založenými na Microsoft ASP. Struktura
názvu cookie je společný kořen – ASPSESSIONID, po němž následuje
řada jedinečných písmen. Obvykle se používají pro zachování
anonymizované relace uživatele na serveru.
Přidružení s nákupním košíkem zákazníka. (Magento
Standard/Absolutně nezbytné)
Měna přidružená k vybranému zobrazení prodejny. (Magento
Standard/Absolutně nezbytné)
Položky v zákazníkově seznamu Porovnání produktů. (Magento
Standard/Absolutně nezbytné)

28/03/2019

__RequestVerificationToken

_icl_current_language

.ASPXANONYMOUS

ApplicationGatewayAffinity

ASP.NET_SessionId

ASPSESSIONIDQQARBTCD

ASPSESSIONIDSADRDCRS

CART
ccy
COMPARE
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Relace

30 dní

30 dní

Relace

Relace

Relace

Relace

Relace
1 den
1 den

CookieConfirm
dnn_IsMobile
DotNetNukeAnonymous

DotNetNukeSession

frontend

guest
JSESSIONID

la_chatanexpert

laravel_session

pardot
PHPSESSID

store
um_IsMobile
USERNAME_CHANGED

videoCDN
visitor_id71092

visitor_id71092-hash

X-Mapping-xxxxxxxx
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absolutně nezbytné – slouží k ověření, zda uživatel potvrdil prohlášení
o cookies.
absolutně nezbytné – slouží k ověření, zda je zařízení mobilním
zařízením.
absolutně nezbytné – používané systémem správy obsahu DNN (který
byl použit jako technický základ pro fendt.tv) k identifikaci
anonymního uživatele (nikoli přihlášeného uživatele) technickým
způsobem.
absolutně nezbytné – používané systémem správy obsahu DNN (který
byl použit jako technický základ pro fendt.tv) k ověření relace
webového serveru technickým způsobem.
Soubor cookie běžně přidružený k platformě Magento eCommerce.
Účel aktuálně neznámý, ale s největší pravděpodobností ukládá ID
relace. Zdají se být nezbytné pro mnoho funkcí webové stránky.
Tento soubor cookie se používá pro hosty na webu JotForm.

1 den

Cookies relace platformy pro obecné použití, používané stránkami
vytvořenými JSP. Obvykle se používají pro zachování anonymní relace
uživatele na serveru.
LeadAnywhere (AGCO Connect). Sledovací kód LA je umístěn na
našich stránkách a umožňuje na nich návštěvníkům webu zobrazení
chatboxu (chatu s odborníkem).
CDN je stvoren na vrhu okvira koji se zove Laravel, koji generira
cookie koji sprečava DoS (denial of service) napada na uslugu.

Relace

Pardot – Unikátní ID návštěvníka. Hodnota pardot je nastavena při
přihlášení jako uživatel Pardot.
Cookie vygenerované aplikacemi založenými na jazyce PHP. Jedná se
o obecný identifikátor používaný k uchování proměnných relace
uživatele. Obvykle se jedná o náhodně generované číslo, způsob,
kterým se používá může být specifický pro danou webovou stránku,
ale dobrým příkladem je uchování stavu přihlášeného uživatele mezi
jednotlivými stránkami.
Zobrazení ukládání nebo jazyk zvolený zákazníkem. (Magento
Standard/Absolutně nezbytné)
Tento soubor cookie slouží k ověření, zda je zařízení mobilním
zařízením.
Tento soubor cookie je používán přihlášeným uživatelem. Pokud
přihlášený uživatel změní svou e-mailovou adresu A systém použije emailovou adresu jako jedinečný název, e-mailová adresa bude
uložena a dojde k nucenému odhlášení.
Tento soubor cookie slouží k ověření doručení videa do relace.

Relace

Pardot – Unikátní ID návštěvníka. Sleduje aktivitu uživatelů na našich
webech, na kterých je nainstalován sledovací kód Pardot. Doména
go.agcocorp.com je přidružena k Pardot.
Pardot – Unikátní ID návštěvníka. Sleduje aktivitu uživatelů na našich
webech, na kterých je nainstalován sledovací kód Pardot. Doména
go.agcocorp.com je přidružena k Pardot.
Soubor cookie X-Mapping je přidružen k platformě Stingray Traffic
Manager od společnosti Riverbed, což je aplikace pro vyvažování
zátěže pro webové služby a weby s vysokou návštěvností. Používá se
pro směrování dat a požadavků stránky na správný server, v případě,
že je stránka hostována na více serverech. Má společný kořen Xmapování – následovaný osmičkovým kódem. Další informace
naleznete na adrese: https://splash.riverbed.com/docs/DOC-1515.

10 let

5

Relace
1 den

1 den

1 den

1 den

Relace

01/02/2018

Relace

1 den
Relace
Relace

1 den

10 let

1 den

XSRF-TOKEN

Tento soubor cookie je token „Cross-Site Request Forgery (CSRF)“,
který zabraňuje falšování adres URL, a tak zaručuje, že obsah je server
ze správného serveru a nikoliv z falešných webových stránek, které
byly duplikovány někým jiným. Jedná se o ochrannou cookie
Soubory cookie spravující relaci používané v rámci CMS.

1 den

Cookie Cross-Site Request Forgery.

Relace

Jméno

Účel a ukládaná data

Platnost

_ga

Tento název cookie je spojen s Google Universal Analytics – což je
významnou nadstavbou běžnější analytické služby společnosti Google.
Tento soubor cookie se používá k odlišení jedinečných uživatelů,
přiřazením náhodně generovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je
obsažen v každém požadavku stránky na webové stránce a používá se
k výpočtu dat o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické
zprávy webu.
Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics,
podle dokumentace se používá k regulaci rychlosti požadavku –
omezuje shromažďování dat na stránkách s vysokou návštěvností.

2 roky

incap_ses_417_299548, ajax,PP3SID, ppl_win_status,
visid_incap_299548
csrf_csrf_token

Relace

Výkonnostní cookies

_gat

_gat_gtag_UA_19991498_11,
_gat_gtag_UA_19991498_11,
_gat_*
_gid

ep202

Jedná se o vzorový soubor cookie nastavený Google Analytics, kde
prvek vzoru u názvu obsahuje jedinečné číslo identity účtu nebo
webových stránek, s nimiž souvisí. Zdá se být obměnou cookie _gat,
která se používá k omezení množství dat zaznamenaných společností
Google na webových stránkách s vysokou návštěvností.
Tento název cookie je spojen s Google Universal Analytics. Zdá se, že
ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou
stránku.
Tento název cookie je přidružen k SurveyMonkey a je nastaven
balancováním zatížení, sledováním uživatelů. Přiřazování zdrojů
(přiřazení, odkud pochází respondent), sledování zneužití,
persistent_id, sledování optimalizace (poskytuje souhrnné údaje, které
nám pomáhají optimalizovat využití služby), sledování míry dokončení.
Používá se jako jedinečný identifikátor uživatele k otestování
zkušeností s prováděním experimentů (např. zobrazením průzkumu
různými způsoby, k zjištění toho nejefektivnějšího).

10 minut

10 minut
1 den

1 rok

JSESSIONID

Tento soubor cookie je nastaven New Relic, a používáme jej ke
sledování výkonu serveru.

Relace

mboxPC

Soubor cookie nastavený softwarem Adobe SiteCatalyst analytics –
používá se k měření výkonnosti obsahu stránky pomocí testu A/B

2 roky

isc_cState

Soubor cookie nastavený softwarem Adobe SiteCatalyst analytics –
používá se k měření výkonnosti obsahu stránky pomocí testu A/B
Proměnná souboru cookie spravovaná rámcem SmartGWT
(SmartClient). Proměnná souboru cookie se používá v rámci podpory
komprese HTTP SmartGWT.

GLog

Proměnná souboru cookie spravovaná rámcem SmartGWT
(SmartClient). Používaná přihlašovacím systémem klienta.

mboxSession

09/04/2018 01:11
[AGCO Cookie Policy (EU) 180409.docx]

6

1 den

Relace
27/04/2038

I tato cookie se stejně jako „s_sq“ používá k sledování anonymního
pohybu uživatelů v rámci webu, a to jako součást našeho statistického
nástroje Enhanced Reporting, který je dodáván s našimi hostingovými
balíky IR. Například umožňuje AGCO určit počet uživatelů, kteří
navštívili stránku výroční schůzky společnosti nebo si přečetli určitou
tiskovou zprávu. Neposkytuje informace o tom, kdo je tento uživatel či
jeho e-mailovou adresu atd. Klasifikace: Výkonnostní.

19/04/2020

Jméno

Účel a ukládaná data

Platnost

__arpvid

Tento soubor cookie používá Youku, platforma pro video hosting v
Číně (podobná Youtube)

Relace

__atuvc

Tento soubor cookie je spojen s widgetem pro sociální sdílení AddThis,
který je běžně zakomponován do webových stránek a umožňuje
návštěvníkům sdílet obsah s řadou sítí a sdílejících platforem. Ukládá
aktualizovaný počet sdílených stránek.

1 den

__atuvs

Tento soubor cookie je spojen s widgetem pro sociální sdílení AddThis,
který je běžně zakomponován do webových stránek a umožňuje
návštěvníkům sdílet obsah s řadou sítí a sdílejících platforem.
Předpokládá se, že se jedná o nový soubor cookie od AddThis, který
dosud nebyl dokumentován, ale byl kategorizován za předpokladu, že
slouží podobnému účelu ostatním souborům cookie nastaveným
službou.
Tyto cookies jsou používány Youku, platformou pro video hosting v
Číně (podobnou Youtube)

1 den

__aysid, __ayspstp

Tyto cookies jsou používány Youku, platformou pro video hosting v
Číně (podobnou Youtube)

1 den

__cfduid

Tento soubor cookie je určen pro služby Cloudflare. Jedná se o soubor
cookie zabezpečení, který nelze zablokovat. Neobsahují žádné osobní
údaje. Používá se pro účely GeoTargeting podle umístění IP
Tento soubor cookie používá Youku, platforma pro video hosting v
Číně (podobná Youtube)
Cross-site request forgery

1 rok

LeadAnywhere (AGCO Connect). Sledovací kód LA je umístěn na
našich stránkách a umožňuje na nich návštěvníkům webu zobrazení
chatboxu (chatu s odborníkem).
Tento soubor cookie používá Youku, platforma pro video hosting v
Číně (podobná Youtube)

1 rok

ep201, ep202, SSID, SSLB, SSPV,
SSRT, SSSC

Tyto soubory cookie jsou používány formuláři WUFOO pro ukládání
stavu uživatele mezi žádostmi na stránce při vyplňování formuláře

1 den

isg

Tento soubor cookie používá Youku, platforma pro video hosting v
Číně (podobná Youtube)

3 měsíce

la_chatanexpert

Sledovací kód LeadAnywhere je umístěn na našich stránkách a
umožňuje na nich návštěvníkům webu zobrazení chatboxu (chatu s
odborníkem).
Tento soubor cookie slouží k uložení preferencí jazyka, a eventuálně k
poskytnutí obsahu v uloženém jazyce. Tato kategorie ICC uvedená zde
je založena na tomto použití.

Relace

s_vi

Funkční cookies

__ayft, __aypstp, __ayscnt

__ysuid
_csrf
c34la_uid

cna

language
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Relace

Relace
Relace

1 rok

Relace

linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv,
linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv_crc

Tento soubor cookie umožňuje uživatelům přihlásit se pomocí API JS
LinkedIn

Relace

theme

Tento soubor cookie se vztahuje k tématu online formuláře, který byl
použit. Tento soubor cookie lze vypnout.

1 den

userReferer

Tento soubor cookie slouží k zaznamenání referencí uživatele
JotFormu. Například, jak uživatelé přicházejí na Jotform?
Prostřednictvím vyhledávacího nástroje atd... Tento soubor cookie lze
zablokovat.
Tento soubor cookie používá Pardot ke sledování aktivity uživatelů na
našich webech, na kterých je nainstalován sledovací kód Pardot.

1 den

visitor_id71092-hash

la_chatanexpert
timestamp

LeadAnywhere (AGCO Connect). Sledovací kód LA je umístěn na
našich stránkách a umožňuje na nich návštěvníkům webu zobrazení
chatboxu (chatu s odborníkem).

10 let

Relace

FunCaptcha je spravovaná služba CAPTCHA. Zastavuje automatické
zneužívání a má vysokou schopnost odlišit lidského uživatele se
zábavnými vizuálními aktivitami, které jsou snadno pochopitelné.
Wistia Inc. cookie pro videopřehrávač, zaznamenávající pozici, kde
bylo video zastaveno a umožňuje tak pokračování v přehrávání

Relace

obecně použitelná cookie časového pásma

Relace

__cfduid

Tento soubor cookie slouží k vkládání zabudovaných dat o odkazech
na blog AGCO a kanály sociálních médií.

20/04/2019

s_vi

I tato cookie se stejně jako „s_sq“ používá k sledování anonymního
pohybu uživatelů v rámci webu, a to jako součást našeho statistického
nástroje Enhanced Reporting, který je dodáván s našimi hostingovými
balíky IR. Například umožňuje AGCO určit počet uživatelů, kteří
navštívili stránku výroční schůzky společnosti nebo si přečetli určitou
tiskovou zprávu. Neposkytuje informace o tom, kdo je tento uživatel či
jeho e-mailovou adresu atd. Klasifikace: Výkonnostní.

19/04/2020

GZIP

Na domovské stránce AGCO IR je interaktivní graf akcií. Tento soubor
cookie je používán ve spojení s uvedeným burzovním grafem k určení
příslušné úrovně podpory GZIP.
Klasifikace: Funkčnost (přestože může být klasifikována odlišně)

19/04/2023

__distillery
time_zone

1 rok

Cílené cookies

Jméno

Účel a ukládaná data

Platnost

__qca, __utma, __utmv, __utmz

LinkedIn Google Analytics Cookies

1 rok

__utma

Tento soubor cookie sleduje počet návštěv návštěvníka na
stránce, která se vztahuje k souboru cookie, kdy proběhla první
a poslední návštěva. Google Analytics používá informace z
tohoto souboru cookie k výpočtu údajů, jako jsou dny a
návštěvy, kdy proběhl nákup.
Tento soubor cookie sleduje počet návštěv návštěvníka na
stránce, která se vztahuje k souboru cookie, kdy proběhla první
a poslední návštěva. Google Analytics používá informace z
tohoto souboru cookie k výpočtu údajů, jako jsou dny a
návštěvy, kdy proběhl nákup.
Cookie Google Analytics - __utmb vezme časové značku
přesného okamžiku, kdy návštěvník vstoupí na web, zatímco
__utmc bere časovou značku přesného okamžiku, kdy

18 měsíců

__utma

__utmb, __utmc
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2 roky

1 den

__utmt
__utmz

__utmz

_kuid_
_uetsid
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návštěvník opustí web. __utmb vyprší na konci relace __utmc
vyčká 30 minut a poté vyprší. __utmc nemá možnost zjistit, kdy
uživatel zavře prohlížeč nebo odejde z webové stránky, proto
vyčká 30 minut, než dojde k dalšímu zobrazení stránky,
nestane-li se tak, vyprší.
Google Analytics Cookie – Používá se pro regulaci rychlosti
požadavku.
Tento soubor cookie sleduje odkud pochází návštěvník, jaký
vyhledávač jste použili, na jaký odkaz jste klikli, jaké klíčové
slovo jste použili, a na kterém místě ve světě jste se nacházeli
při návštěvě webové stránky. Díky tomuto souboru cookie
Google Analytics ví, komu a jakému zdroji/médiu/klíčovému
slovu přidělí kredit za konverzi cíle nebo transakci
elektronického obchodu.
Tento soubor cookie sleduje odkud pochází návštěvník, jaký
vyhledávač jste použili, na jaký odkaz jste klikli, jaké klíčové
slovo jste použili, a na kterém místě ve světě jste se nacházeli
při návštěvě webové stránky. Díky tomuto souboru cookie
Google Analytics ví, komu a jakému zdroji/médiu/klíčovému
slovu přidělí kredit za konverzi cíle nebo transakci
elektronického obchodu.
Zaznamenává jedinečné ID, které identifikuje zařízení
vracejícího se uživatele. ID se používá pro cílenou reklamu.
Sledovací cookie Microsoft Bing Ads Universal Event Tracking
(UET)

9

1 den
6 měsíců

3 měsíce

3 měsíce
1 den

354_eng, 881_ins, 883_ins,
913_ins, la_decline, la_engid,
la_entry, la_error, la_inid, la_itrkd,
la_ittrk, la_page1, la_page10,
la_page11, la_page12, la_page13,
la_page14, la_page15, la_page16,
la_page17, la_page18, la_page19,
la_page2, la_page20, la_page21,
la_page22, la_page23, la_page24,
la_page25, la_page26, la_page27,
la_page28, la_page29, la_page3,
la_page30, la_page31, la_page32,
la_page33, la_page34, la_page35,
la_page36, la_page37, la_page38,
la_page39, la_page4, la_page40,
la_page41, la_page42, la_page43,
la_page44, la_page45, la_page46,
la_page47, la_page48, la_page49,
la_page5, la_page50, la_page51,
la_page6, la_page7, la_page8,
la_page9, la_pagecount, la_poll
la_ref, la_root, la_sttrk, la_time10,
la_time11, la_time12, la_time13,
la_time14, la_time15, la_time16,
la_time17, la_time18, la_time19,
la_time2, la_time20, la_time21,
la_time22, la_time23, la_time24,
la_time25, la_time26, la_time27,
la_time28, la_time29 la_time3,
la_time30, la_time31, la_time32,
la_time33, la_time34, la_time35,
la_time36, la_time37, la_time38,
la_time39, la_time4, la_time40,
la_time41, la_time42, la_time43,
la_time44, la_time45, la_time46,
la_time47, la_time48, la_time49,
la_time5, la_time50, la_time6,
la_time7, la_time8, la_time9,
la_trkd, la_ttrk, la_uid,
la_visitcount,
ab

Cookies pro webovou analytiku LeadAnywhere

30 dní

Neklasifikovaný marketingový soubor cookie

1 rok

APID

Marketingový soubor cookie

1 rok

APISID, NID, SSID, SAPISID

Google nastavil počet cookies na jakékoli stránce, která
obsahuje Mapu Google. Přestože nemáme kontrolu nad
soubory cookie nastavenými společností Google, zdá se, že
obsahují směs informací, které měří počet a chování uživatelů
Map Google.
Google nastavil počet cookies na jakékoli stránce, která
obsahuje Mapu Google. Přestože nemáme kontrolu nad
soubory cookie nastavenými společností Google, zdá se, že
obsahují směs informací, které měří počet a chování uživatelů
Map Google. Různé jedinečné identifikátory, s výjimkou PREF,
které ukládají vaše volby, například preferovanou úroveň
zvětšení.
Toto je soubor cookie, který ASP.NET používá k uložení
jedinečného identifikátoru pro vaši relaci
Slouží k sledování informací o návštěvnících a ověřování
zabezpečení

18 měsíců

APISID, SID, SAPISID, APISID, SSID,
HSID, NID, PREF

ASP.NET_SessionId
auth_token
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18 měsíců

Relace
5 let

bcookie

Cookie ID prohlížeče LinkedIn

18 měsíců

bkdc

Bluekai – Oracle Zaznamenávají údaje uživatele (nikoliv osobní
nebo citlivé údaje) pro reklamní účely.
Bluekai – Oracle Zaznamenávají údaje uživatele (nikoliv osobní
nebo citlivé údaje) pro reklamní účely.
Soubor cookie ID prohlížeče LinkedIn Secure

3 měsíce

Tento soubor cookie je generován tagy Double-click Floodlight.
Tento soubor cookie obsahuje náhodně generované řetězce.
Shromažďuje anonymní údaje týkající se návštěv uživatelů na
webových stránkách, například počet návštěv, průměrný čas
strávený na webu a stránky, které byly načteny, a to za účelem
zobrazení cílených reklam.
Tento soubor cookie identifikuje prohlížeč, ve kterém je
připojen Facebook. Není přímo vázán na uživatele Facebooku.
Facebook uvádí, že se používá k zabezpečení bezpečnosti a
odhalení podezřelé přihlašovací činnosti, zejména v souvislosti
s detekcí robotů, kteří se snaží o přístup k této službě.
Facebook také uvádí, že profil chování, který je přidružen ke
každému datovému souboru cookie je po 10 dnech smazán.
Tento soubor cookie je rovněž načten prostřednictvím tlačítek
Like a dalších tlačítek Facebooku a tagů umístěných na mnoha
různých webových stránkách.
Adobe Audience Manager nastaví tento soubor cookie, aby
návštěvníkovi webu přidělil jedinečné ID. Demdex cookie
pomáhá Audience Manger provádět základní funkce, jako je
identifikace návštěvníků, synchronizace ID, segmentace,
modelování, ohlašování atd. Demdex cookie má platnost
(time-to-live TTL) 180 minut. TTL je obnovena na 180 dní při
každé interakci uživatele s partnerským webem. Soubor cookie
vyprší, pokud se uživatel nevrátí zpět na váš web v rámci
intervalu TTL. Zablokování: Audience Manager obnoví soubor
cookie řetězem Do not Target, pokud uživatel zablokuje sběr
dat. V tomto případě je TTL souboru cookie nastaven na 10 let.
AddThis je technologická společnost, která umožňuje
webovým stránkám a jejich uživatelům navzájem snadno sdílet
obsah prostřednictvím výměnných ikon a sociálních
bookmarkingových stránek. Soubory cookie AddThis se
používání ke sdílení obsahu. AddThis se také používá k zjištění,
jak je obsah na webu sdílen.
Používá se platformou pro sociální sdílení AddThis, která vede
záznamy o částech stránky, které byly navštíveny, s cílem
doporučit jiné části webu
Reklamní/sledovací soubor cookie používaný Adobe Audience
Manager
AddThis je schopnost uživatele sdílet na sociálních médiích

30 dní

Obsahuje kombinaci jedinečného ID prohlížeče a uživatele,
používanou pro cílenou reklamu.
Slouží k sledování informací o návštěvnících a ověřování
zabezpečení
Tento soubor cookie používá společnost Google v kombinaci s
SID k ověření uživatelského účtu Google a času posledního
přihlášení.
Používá se Google DoubleClick k zaznamenání a hlášení
činností uživatelů webu po zobrazení nebo kliknutí na reklamu
jednoho z inzerentů s cílem měřit účinnost reklamy a
prezentovat cílenou reklamu uživateli.
Yieldlab je platforma s nabídkou a řešením pro soukromé trhy
v rámci evropského vydavatelského průmyslu. Yieldlab používá

2 měsíce

bku
bscookie
c, rpx, khaos, put_2307, rpb
CMDD, CMID, CMPRO, CMPS,
CMRUM3, CMSC, CMST

datr

demdex

dl2,bt2

dpm
ex
fr
guest_id
HSID

id

id
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6 měsíců
18 měsíců

Relace

18 měsíců

180 dnů – 10 let

8 měsíců

24/07/2018
1 den

5 let
18 měsíců

18 měsíců

1 rok

id, mdata, syncdata_TTD

KRTBCOOKIE_377, PUBMDCID,
PugT
lang

lang

lidc
loc
lu

MUID

MUIDB

mus, um

pdv
PERSIST
PREF

remember_checked
remember_checked_on
rtbData0
secure_session
sess
SEUNCY
SID
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soubory cookie k optimalizaci a ovládání reklam svých klientů
zobrazovaných uživateli – například frekvence zobrazování
jakékoli reklamy, kterou má být viděna uživatelem. V
jednotlivých případech Yieldlab také používá údaje ze souboru
cookie pro statistické průzkumy.
Používáme AddThis, abychom umožnili zákazníkům sdílet
obsah našeho webu prostřednictvím e-mailu nebo sociálních
médií, jako jsou Facebook a Twitter. Tento soubor cookie
neobsahuje žádné osobní údaje. Chcete-li se odhlásit od
používání těchto cookies, navštivte prosím
www.addthis.com/privacy. Jednotlivé sociální sítě mohou
nastavit své vlastní soubory cookie.
Tento soubor cookie je generován tagy Double-click Floodlight.
Tento soubor cookie obsahuje náhodně generované řetězce.

1 rok

30 dní

Pomáhá nám zjistit jazyková nastavení prohlížeče uživatele,
pro lepší zobrazování relevantních informací ve správném
jazyce.
Pomáhá nám zjistit jazyková nastavení prohlížeče uživatele,
pro lepší zobrazování relevantních informací ve správném
jazyce.
Soubor cookie LinkedIn používaný pro směrování

Relace

AddThis: Používá se k uložení geografické lokalizace
návštěvníků pro záznam polohy sdílející osoby
Používá se pro správu přihlašovacího procesu, pamatuje si
uživatele při opětovné návštěvě, pokud se rozhodne zůstat
přihlášen.
Reklamní soubor cookie, používaný společností Bing,
internetový vyhledávač vlastněný a provozovaný společností
Microsoft.
Tyto soubory cookie jsou používány společností Microsoft pro
anonymní identifikaci uživatelských relací, které nám pomáhají
měřit účinnost našich marketingových kampaní
AddThis je technologická společnost, která umožňuje
webovým stránkám a jejich uživatelům navzájem snadno sdílet
obsah prostřednictvím výměnných ikon a sociálních
bookmarkingových stránek. Soubory cookie AddThis se
používání ke sdílení obsahu. AddThis se také používá k zjištění,
jak je obsah na webu sdílen.
AddThis je schopnost uživatele sdílet na sociálních médiích

1 rok

Slouží k shromažďování preferencí uživatelů pro konkrétní
webové stránky
Jedná se o běžný soubor cookie Google, které Google používá v
rámci několika svých služeb. Ukládá preference uživatelů a
může být použit k personalizaci reklam při vyhledávání v
Google
Slouží k sledování informací o návštěvnících a ověřování
zabezpečení
Slouží k sledování informací o návštěvnících a ověřování
zabezpečení
Jedná se o reklamní cookie, používanou adapt.tv

Relace

Slouží k sledování informací o návštěvnících a ověřování
zabezpečení
Je reklamní soubor cookie, který AppNexus používá ke
sledování relace uživatelů
Zaznamenává jedinečné ID, které identifikuje zařízení uživatele
pro opětovné návštěvy.
Tento soubor cookie používá společnost Google v kombinaci s

5 let

12

Relace

28/03/2018

18 měsíců

1 rok

2 roky

1 rok

1 den

18 měsíců

5 let
5 let
2 roky

1 den
6 měsíců
18 měsíců

stx_user_id
TapAd_DID
TapAd_TS
TDCPM
TDID
to_checksum
to_checksum
to_master
to_version
tuuid

tuuid, c, tuuid_last_update
twll
U

u
UID, UIDR

uuid2
uvc
vc
visitor_id71092, visitor_id71092hash, lpv71092
pardot
VISITOR_INFO1_LIVE
SID HSID SSID APISID
SAPISID YSC GEUP PREF AID
NID OTZ LOGIN_INFO

xtc
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HSID k ověření uživatelského účtu Google a času posledního
přihlášení.
Analýza, testování s více proměnnými a optimalizace webu.

1 rok

Používá se k určení typu zařízení (smartphony, tablety,
počítače, televizory atd.), používaného uživatelem.
Používá se k určení typu zařízení (smartphony, tablety,
počítače, televizory atd.), používaného uživatelem.
Jedná se reklamní soubor cookie, kterou používá společnost
TheTradeDesk
Jedná se reklamní soubor cookie, kterou používá společnost
TheTradeDesk
TruOptik je platforma pro správu dat, která pomáhá
identifikovat a segmentovat cílové publikum
TruOptik je platforma pro správu dat, která pomáhá
identifikovat a segmentovat cílové publikum
TruOptik je platforma pro správu dat, která pomáhá
identifikovat a segmentovat cílové publikum
TruOptik je platforma pro správu dat, která pomáhá
identifikovat a segmentovat cílové publikum
Adbrain používá soubory cookie a další data shromážděná ze
zařízení, k umožnění sledování údajů napříč různými zařízeními
za účelem poskytnutí cílené reklamy.
Zaznamenává, zda uživatel souhlasil s používáním souborů
cookie.
Slouží k sledování informací o návštěvnících a ověřování
zabezpečení
Soubor cookie shromažďuje neidentifikovatelná data, která
jsou odesílána na neidentifikovaný zdroj. Identita zdroje
zůstává chráněná společností Whois Privacy Protection Service
Inc.
Neklasifikovaný marketingový soubor cookie

30 dní

Pro odpovědi na komentáře na blogu používáme řešení třetí
strany, toto řešení ukládá soubory cookie, které usnadňují
opětovné použití blogu, další informace lze nalézt v zásadách
ochrany osobních údajů
Je reklamní soubor cookie, který AppNexus používá ke
sledování relace uživatelů
AddThis: Sleduje, jak často uživatel interaguje s aplikací
AddThis
AddThis: Používá jej platforma pro sociální sdílení AddThis

2 roky

Sledovací soubor cookie používaný Pardot. Soubory cookie
Pardot neukládají žádné osobní identifikační údaje – pouze
jedinečný identifikátor.
Na tento web vkládáme videa z našeho oficiálního kanálu
YouTube pomocí režimu rozšířeného ochrany soukromí
YouTube. V tomto režimu lze po kliknutí na přehrávač videa
YouTube nastavit soubory cookie v počítači, avšak YouTube
nebude ukládat informace o souboru cookie, které by
umožňovaly identifikaci osobních údajů, při přehrávání
vložených videí pomocí režimu s ochranou osobních údajů.
AddThis: Zaznamenává sdílení obsahu uživatelem,
prostřednictvím sociálních médií.

10 let

13

2 měsíce
1 rok
1 rok
1 den
1 den
1 rok
1 rok
2 roky

1 rok
5 let
3 měsíce

1 rok

1 den
1 rok
1 rok

18 měsíců

1 rok

Příloha 2
Webové stránky, na které se vztahuje tato politika
Tato politika se vztahuje na tyto webové stránky, které provozuje nebo řídí společnost AGCO:
africa.valtra.com
africa.valtra.com/fr
africa.valtra.com/pt
www.agco.com.ar
www.agco.com.br
www.agco.dk
agco.sc-cockpit.com
agco.sc-cockpit.com
www.agcoallis.com.ar
www.agcocorp.cn
agcocorp.com
www.agcocorp.mx
www.agcofluidsanalysis.com/EquipCom
www.agcomediaplace.com
www.agcomeetings.com
agconet.com
www.agco-oss.com
www.agcopartsandservice.com
www.agcopartsbooks.com
www.agcopubs.com
www.agco-rm.ru
agcoshop.agcoparts.com
www.agcoshop.co.uk
www.agcosuomi.fi
www.agcotechnologies.com
www.agcotrader.com
www.agcotripphotos.com
agrolink.agcotechnologies.com
allmakes.agcoreman.com
ame-en.masseyferguson.com
ame-fr.masseyferguson.com
www.antarcticatwo.com
www.antarcticatwo.ru
apac.oneagco.com
www.automatedproduction.com
batterytool.agcoparts.com
campaign.fendt.tv
careers.agcocorp.com
www.challenger-ag.com
www.challengerag.com.ar
www.challenger-ag.us
www.cumberlandpoultry.com
www.eiksenteret.no
eme.oneagco.com
eneafe.agcotechnologies.com
eneamf.agcotechnologies.com
eneava.agcotechnologies.com
ennach.agcotechnologies.com
ennafe.agcotechnologies.com
ennamf.agcotechnologies.com
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ensamf.agcotechnologies.com
ensava.agcotechnologies.com
www.fella.eu
www.fendt.com
www.fendt.hr
www.fendt.hu
www.fendt.tv
www.fendt-katana.com
www.fendt-katana.fr
www.fendt-katana.it
fiveaday.fendt.co.uk
www.gleanercombines.com
global.agcotechnologies.com
www.grainsystems.com
gsp.oneagco.com
www.hesston.com
www.holtagcpo.agcocorp.com
ideal.masseyferguson.com
insideAGCO.agcocorp.com
www.intivitycenter.com
investors.agcocorp.com
konfigurator.fendt.com
www.lely-forage.com
www.macallistercpo.agcocorp.com
mail.agcocorp.com
www.manzercpo.agcocorp.com
map.antarcticatwo.com
www.masseyferguson.co.nz
www.masseyferguson.co.ro
www.masseyferguson.co.uk
www.masseyferguson.co.za
www.massey-ferguson.com
www.masseyferguson.com.ar
www.masseyferguson.com.br
www.masseyferguson.com.br/espanol
www.masseyferguson.com.tr
www.masseyferguson.de
www.masseyferguson.dk
www.masseyferguson.es
www.masseyferguson.fi
www.masseyferguson.fr
www.masseyferguson.it
www.masseyferguson.mx
www.masseyferguson.nl
www.masseyferguson.ru
www.masseyferguson.se
www.masseyferguson.us
my.oneagco.com
onboarding.agcocorp.com
www.precisionplanting.com
quality.fendt.com
rmi.agcopartsandservice.com
rmi.agcopartsandservice.com/home
shop.challenger-ag.com
shop.fendt.com
shop.masseyferguson.com
www.shopagco.com
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smarttour.valtradev.com/uk
www.spracoupewillmar.com
sso.agcocorp.com
staging.agcotechnologies.com
test.fendt.com
uklubricants.agcoparts.com
www.valtra.at
www.valtra.be
www.valtra.cn
www.valtra.co.uk
www.valtra.com
www.valtra.com.ar
www.valtra.com.au
www.valtra.com.br
www.valtra.cz
www.valtra.de
www.valtra.dk
www.valtra.ee
www.valtra.es
www.valtra.fi
www.valtra.fr
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