PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA WEBSTRÁNOK
V tejto časti uvádzame spôsob zhromažďovania a spracúvania osobných údajov v súvislosti s užívaním
týchto webstránok.
Väčšina obsahu týchto webstránok slúži najmä informačné účely a vo všeobecnosti nezhromažďujeme,
ani nespracúvame v súvislosti s ich užívaním a prehliadaním žiadne osobné údaje, ktoré by Vás priamo
či nepriamo identifikovali (ako Vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a pod.), a to automaticky ani iným
spôsobom.
V niektorých prípadoch však dochádza z našej strany k zhromažďovaniu a spracúvaniu Vašich osobných
údajov, a to:
a.

v prípade, keď nám ich sami poskytnete v súvislosti s užívaním špecifickej funkcie týchto
webstránok (napr. vyžiadanie zaslania žiadosti o prijatie do zamestnania, registrácia za účelom
využitia našich služieb, zákazníckych programov, alebo účasti v spotrebiteľských súťažiach a pod.),

b.

údaje, ktoré zhromažďujeme na základe Vášho využívania našich služieb a návštevy našich
webstránok:
•
•

•

•
•

•

súbory cookie a obdobné technológie (viď ďalej v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov),
náš webserver zhromažďuje údaje ako Vaša IP adresa, údaj o webstránke, ktorá Vás odkázala
na našu webstránku, údaj o obsahu, ktorý si na našej webstránke prehliadate, údaj o
prehliadači, ktorý používate a jeho nastaveniach, údaj o Vašom operačnom systéme ako aj
údaj o trvaní Vašej návštevy, údaj o type zariadenia a modeli Vášho zariadenia, systémovom
jazyku, operačnom systéme zariadenia (napríklad Android alebo iOS), názve mobilného
operátora, údaj o mobilných prehliadačoch nainštalovaných v zariadení (napríklad Chrome
alebo Safari), údaj o histórii aplikácií a o spustení a inštalácii aplikácií v zariadení, údaje o
sťahovaní a inštaláciách mobilných aplikácií a všetky informácie týkajúce sa udalostí v aplikácii
(napríklad nákupy v aplikácii),
údaje o online reklamách a personalizovanom obsahu, ktorý sme vám poskytli (alebo sa
pokúsili poskytnúť), najmä údaje o tom, koľkokrát vám bola zobrazená reklama, na ktorej
strane sa reklama zobrazila, či ste si ju pozreli, klikli na ňu, spôsob a históriu interakcie s
reklamou a či ste navštívili webovú stránku inzerenta, prevzali aplikáciu alebo kúpili inzerovaný
produkt alebo službu,
údaj o vašej všeobecnej polohe (napríklad mesto a krajina), napríklad s použitím Vašej IP
adresy, keďže ide o informáciu, ktorá je bežnou súčasťou prevádzky internetu a nie je z nej
zrejmé, kde je vaše zariadenie presne umiestnené.
niektoré naše aplikácie môžu zhromažďovať presné umiestnenie vášho zariadenia (pomocou
signálov GPS, senzorov zariadení, prístupových bodov Wi-Fi, signálov Bluetooth, signálov
majákov a potrieb mobilných veží, ktoré sa dajú použiť na odvodenie alebo odhadnutie presnej
polohy alebo iných geografických údajov, údaje o polohe), a to v prípade, ak ste povolili
lokalizačné služby pre mobilnú aplikáciu alebo webové stránky,
keď si zobrazíte obsah našich webových stránok, automaticky zhromažďujeme a uchovávame
určité informácie v denníkoch serverov (tzv. logy), napríklad údaje o tom, ktoré aplikácie,
alebo stránky ste navštívili, údaje o Vašich vyhľadávaniach, údaje o časovom pásme, údaje o
type sieťového pripojenia (WiFi, mobilné pripojenie), údaje o súboroch cookie.

Naša spoločnosť je oprávnená kedykoľvek upraviť, obmedziť alebo prerušiť prístup na tieto webstránky,
a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Naša webstránka môže obsahovať odkazy na webové stránky našich partnerov, inzerentov a
spriaznených spoločností. Ak použijete odkaz na niektorú z týchto webových stránok, vezmite na
vedomie, že tieto webové stránky sú oddelené od našich webstránok a vlastné pravidlá ochrany
osobných údajov, vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo iné podobné oznámenia. Naša
spoločnosť žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah týchto webstránok ani za uplatňovanie či
absenciu uplatňovania pravidiel osobných údajov týkajúce sa ich použitia. Odporúčame Vám pred
používaním týchto webstránok oboznámiť sa s pravidlami, ktoré sa k nim vzťahujú.

Informácia o používaní súborov cookie
Niekedy môžeme umiestniť na do Vášho počítača informácie, ktoré nám umožňujú rozpoznať váš
počítač. Tieto informácie sú bežne známe ako "cookie". Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktoré
ukladáme vo vašom prehliadači alebo na pevnom disku vášho počítača, ak s tým vyjadríte svoj súhlas.
Súbory cookie obsahujú informácie, ktoré sa prenášajú na pevný disk vášho počítača. Súbory cookie
typicky umožňujú zhromažďovanie určitých informácií týkajúcich sa vášho počítača vrátane adresy
internetového protokolu (IP), operačného systému vášho počítača, typu prehliadača, adresy
odkazujúcich stránok, preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Pri ďalšej návšteve súbor cookie umožní
webovým stránkam rozpoznať váš prehliadač a Vaša ďalšia návšteva webstránok tak môže prebehnúť
ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité, bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa
zložitejšie.
Súbory cookie, ktoré sa na našej webovej stránke používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom
prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je prednastavená na automatické akceptovanie cookie.
Vždy máte právo zablokovať súbory cookie využitím nastavenia v prehliadači, ktoré vám umožňuje
odmietnuť nastavenie všetkých alebo niektorých súborov cookie, prípadne byť upozornený v prípade,
keď sa majú súbory cookies poslať do Vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu používania súborov cookie
nájdete v nastaveniach či v sekcii zameranej na pomoc užívateľom v každom prehliadači. V prípade, ak
používate viaceré zariadenia (počítač, smartphone, tablet), odporúčame Vám prispôsobiť súbory cookie
podľa Vašich preferencií každý z prehliadačov. Ak však používate nastavenia prehliadača na
zablokovanie všetkých súborov cookie (vrátane základných súborov cookie), nemusíte mať prístup k
všetkým funkciám webových stránok, či služieb alebo k ich častiam.
Súbory cookie používame na množstvo účelov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich predvolieb
bezpečného vyhľadávania, výber relevantných reklám, sledovanie počtu návštevníkov stránok,
zjednodušenie registrácie do našich služieb, ochranu Vašich údajov, zhromažďovanie anonymných
informácií o používaní (napríklad počet osôb, ktoré použijú náš nástroj pre hľadanie predajcov). Tieto
informácie používame k tomu, aby sme Vám mohli ponúkať stále lepšie služby
Používame nasledovné typy súborov cookie:
a.

b.

c.

d.

Základné súbory cookie – cookies potrebné nevyhnutné pre prevádzku našich webových stránok
a pre poskytovanie našich služieb. Zahŕňajú napríklad súbory cookie, ktoré umožňujú prihlásiť sa
do zabezpečených oblastí našej webstránky bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie
formulárov, používať nákupný košík alebo využívať služby elektronickej fakturácie. V prípade, ak
tieto súbory cookie nepovolíte, nemôžeme Vám zaručiť bezproblémové využívanie obsahu našej
webovej stránky.
Analytické/prevádzkové súbory cookie – zhromažďujú informácie o tom, akým spôsobom
návštevníci naše webové stránky používajú, umožňujú rozpoznať a spočítať počet návštevníkov a
vidieť, ako sa návštevníci pohybujú na našej webstránke pri jej používaní. Takýmto spôsobom
zlepšujeme fungovanie našej služby, napríklad zabezpečením toho, že používatelia ľahko nájdu to,
čo hľadajú. Nezhromažďujeme informácie, ktoré by mohli návštevníkov priamo identifikovať. Údaje
sú súhrnné a anonymné.
Funkčné súbory cookie – cookies potrebné na to, aby sme Vás spoznali keď sa na našu
webstránku vrátite. Takýmto spôsobom prispôsobujeme obsah webstránky pre Vás, môžeme Vás
oslovovať Vaším menom a zapamätať si vaše preferencie, napríklad vaša voľba jazyka alebo
regiónu, nastavenia zvolené pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu, výber
lokality a pod. Môžu tiež obsahovať Vaše preferencie (napríklad ktorého ste si vybrali predajcu),
zisťujú, či sme Vám už neponúkli určitú službu (ako sú dotazníky), alebo slúži k uloženiu zložitejších
rozhodnutí (napríklad konkrétneho produktu, ktorý Vás zaujíma). Použitie týchto cookies je výlučne
Vaším rozhodnutím, avšak ich prípadným vypnutím môžete prísť o niektoré služby, ktoré by sme
vám mohli poskytovať.
Cielené/reklamné súbory cookie – cookie, ktoré zaznamenávajú Vašu návštevu webstránky,
konkrétne navštívené sekcie a odkazy, ktoré ste sledovali. Tieto informácie používame na to, aby
sme Vám zobrazovali služby a reklamu podľa Vašich preferencií a záujmov, efektívnejšie cielili

e.

priamu marketingovú komunikáciu, a tiež na obmedzenie zobrazení reklamy a na meranie
efektívnosti reklamných kampaní. Taktiež môžeme tieto informácie zdieľať s tretími stranami.
Súbory cookie tretích strán - tretie strany (vrátane napríklad reklamných sietí a poskytovateľov
externých služieb, napríklad služby analýzy webových návštev) môžu tiež používať súbory cookie,
nad ukladaním ktorých nemáme žiadnu kontrolu. Tieto súbory cookie sú pravdepodobne
analytické/výkonné alebo cielené súbory cookie. Môže ísť o prípad, keď prezeraná webová stránka
používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje
spoločností Google – Google Analytics) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany,
napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích
strán.

