
E-shop s audiovizuálními záznamy na pevných nosičích (CD a DVD včetně alternativních)

PETR STUDÍK

IČ: 74443160
Neplátce DPH
IDDS: dk79twv

Sídlo:

Na Ohradě 378/41
392 01 Soběslav II
Česká republika

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 274373576/0300
IBAN: CZ18 0300 0000 0002 7437 3576
BIC: CEKOCZPP

Platební systém:

PayPal včetně plateb platebními kartami

Mobil:

+420 721 81 89 89 (zpoplatněno dle tarifu uživatele bez nároku na náhradu tímto obchodem)

E-mail:

jukebox-ps@jukebox-ps.cz
objednavky@jukebox-ps.cz
podpora@jukebox-ps.cz



Soubory cookies, jejich užití a správa:

Malé textové soubory,  které si ukládá Váš prohlížeč do Vašeho zařízení určeného k procházení
webového obsahu - technické, obsahové a marketingové cookies. Funkce cookies je definována
v RFC 2965 pomocí HTTP hlaviček:

- název (identifikátor) cookie
- data cookie (omezená prohlížečem, vyžadována je podpora alespoň pro 4096 byte)
- dobu platnosti cookie (čas, kdy hodnota vyprší)
- doména, pro kterou cookie platí
- adresář na serveru, pro který cookie platí

Při  načítání  stránek  obchodu  JUKEBOX-ps.cz  je  využito,  za  předpokladu  povolení  ve  Vašem
prohlížeči, technických cookies pro korektní zobrazení.

Při  Vaší  interakci  se  stránkami  tak  jinak  vložení  titulů  do  košíku,  změna  jeho  obsahu,  zadání
osobních údajů určených ke správné dodávce zboží a samotné odeslání objednávek je podmíněno
užítím těchto souborů - obsahové cookies.

Zápis  cookie  lze  individuálně  spravovat  ve  Vašem prohlížeči.  Většinou  můžete  nastvit  historii
prohlížení, stránek a stahování, hledání nebo vyplnění formulářů a odstranění. Je možné určit, které
servery mohou nebo nesmí používat těchto souborů.

Služba Zbozi.cz:

Obchod JUKEBOX-ps.cz používá službu Zbozi.cz, poskytovanou společností Seznam.cz, a.s..
Informace o službě na: https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/vop

Služba Seznam Sklik:

Obchod JUKEBOX-ps.cz používá službu Seznam Sklik, poskytovanou společností Seznam.cz, a.s..
Informace o službě na: https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky

Služba Heureka.cz:

Obchod  JUKEBOX-ps.cz  používá  službu  Heureka.cz,  poskytovanou  společností  Heureka
Shopping, s.r.o..
Informace  o  službě  na:  https://www.heurekashopping.cz/pro-obchodni-partnery/podminky-
pouzivani

Služba Google Analytics:

Obchod JUKEBOX-ps.cz používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc..
Informace o službě na: https://www.google.com/analytics/terms/cz.html

Služba AWStats:

Obchod  JUKEBOX-ps.cz  používá  službu  AWStats,  grafické  statistiky  návštěvnosti  generované
několikrát  denně.  Kompletní  záznamy přístupů access  log  a  PHP error  log.  Zobrazení  statistik
přístupů domén a subdomén provozovaných službou Český hosting (https://www.cesky-hosting.cz)
na https://statistiky.cesky-hosting.cz.
Informace o službě na: https://www.awstats.org/docs/index.html



Interní remarketing:

Obchod JUKEBOX-ps.cz využívá vlastní metodu cílení reklamy na vystavované produkty (tituly)
v nabídce. Jedna z možností jak oslovit konkrétní cílovou skupinu lidí, kteří již jednou přišli na
webové stránky. Náhodná, konkrétní nabídka (historie prohlížení, jiní zakoupili).

IP adresa:

Je číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti, která používá IP protokol.
Internet  Protocol  (IP),  což  je  protokol,  pomocí  kterého  spolu  komunikují  všechna  zařízení
v Internetu.


