Pravidlá používania súborov cookies
SKÔR NEŽ ZAČNETE
V týchto Pravidlách používania súborov cookies nájdete informácie o používaní súborov cookies a
podobných formátov, ktoré sa inštalujú do zariadení našich používateľov. V určitých prípadoch môže
byť používanie cookies spojené so spracovaním osobných údajov, preto vám odporúčame prečítať si
naše Zásady ochrany súkromia dostupné na našej platforme, ak chcete získať informácie o tom, ako
používame osobné údaje našich používateľov, akmôžete uplatniť svoje práva či ohľadom
terminológie používanej pre našu platformu (web, aplikácia).

INFORMÁCIE O SÚBOROCH COOKIES
1. Čo je to cookie?
Cookie je drobný textový súbor, ktorý webová stránka, aplikácia či iná platforma ukladá do vášho
počítača, tabletu, smartfónu alebo podobného zariadenia s informáciami o vašom prezeraní či
používaní, čosi ako etiketa, ktorá označuje vaše zariadenie. Cookies sú potrebné napríklad na
zjednodušenie prezerania a na zistenie spôsobu, akým používatelia interagujú s platformami, aby
mohli byť tieto služby zlepšované. Sú tiež veľmi užitočné pri ponúkaní reklamy podľa preferencií
používateľa, ako aj na ďalšie účely, ktoré špecifikujeme nižšie. Cookies nijak nepoškodzujú váš počítač
či zariadenie.
Keď hovoríme o "Cookies", hovoríme aj o iných podobných technológiách, ktoré sa inštalujú či
zbierajú informácie v alebo o vašom zariadení (ako flash cookies, web beacons alebo bugs, pixels,
HTML5 (lokálne ukladanie), a technológiách SDK pre aplikácie. Termín “Cookies” sa tiež používa na
označovanie metód ako fingerprinting, teda metód kombinovania informácií, ktoré nám umožňujú
identifikovať vaše zariadenie.
V určitých prípadoch tieto technológie fungujú spoločne s cookies s cieľom nazbierať a uložiť
informácie, či už na poskytovanie určitých funkcií a služieb na našej platforme, alebo na to, aby sme
vám zobrazovali na platformách reklamu tretích strán s prihliadnutím na vaše prezeranie.
Toto vysvetlenie je všeobecnou ukážkou toho, čo sa rozumie pod termínom cookies, a má výhradne
informatívny účel. Cookies, ktoré konkrétne používame, sú uvedené v paneli nastavení cookies, ktorý
je dostupný na našej platforme.

2. Aké tipy cookies existujú?
Prosíme, prejdite si túto sekciu, ktorá poskytuje všeobecný prehľad typológie cookies, ktoré sa môžu
používať v online prostredí.
Podľa vlastníka cookies je možné ich rozdeliť na tieto typy:
a. Vlastné cookies: Ide o cookies, ktoré sa odosielajú do počítača či zariadenia používateľa zo
zariadenia alebo domény spravovanej editorom, odkiaľ sa platforma či služba požadovaná
používateľom ponúka.
b. Cookies tretích strán: Ie o cookies, ktoré sa odosielajú do počítača či zariadenia používateľa zo
zariadenia alebo domény, ktorá nie je spravovaná editorom, ale inou spoločnosťou, ktorá údaje
získané prostredníctvom cookies spracováva.

Podľa určenia cookies je možné ich rozdeliť na tieto typy:
a. Cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné (technické): Ide o cookies, ktoré používateľovi umožňujú
prezeranie prostredníctvom webovej stránky, platformy či aplikácie a používanie rôznych možností či
služieb na nich, ako napríklad kontrola návštev, identifikácia údajov či prihlásenia, prístup k sekciám
či obsahom s obmedzeným prístupom, ukladanie obsahov na šírenie videí či zvuku, poskytovanie
obsahov dynamického charakteru (napríklad animácia k textu či obrázku) či zdieľanie na sociálnych
sieťach.Technické cookies, vzhľadom na ich nevyhnutnosť, a automaticky sťahujú vtedy, keď
umožňujú zobrazenie platformy či poskytnutie služby požadovanej používateľom.
b. Cookies pre funkcie či personalizáciu: Ide o cookies, ktoré umožňujú zapamätať si informácie, aby
mal používateľ prístup k službe či platforme, ktorý má určité charakteristiky a líši sa od prístupov
iných používateľov, napríklad jazyk, počet zobrazených výsledkov pri vyhľadávaní, vzhľad alebo obsah
služby na základe typu používaného prehliadača alebo regiónu, odkiaľ sa používateľ k službe pripája a
pod. Neprijatie týchto cookies môže spôsobiť nižší výkon stránky alebo nesprávne adaptované
odporúčania.
c. Analytické cookies: Ide o cookies, ktoré umožňujú kvantifikovať počet používateľov, navštívené
stránky na platforme a tiež spôsob, akým s ňou interagujú. Je tak možné štatisticky merať a
analyzovať používanie zo strany používateľov, a to s cieľom zavádzať zlepšenia v oblasti analýzy
údajov používania platformy či služby zo strany používateľov.
d. Cookies pre reklamu na základe správania: Ide o cookies, ktoré ukladajú informácie o správaní
používateľov získané prostredníctvom neustáleho pozorovania ich zvykov pri prezeraní.
To umožňuje rozvíjať špecifický profil pre zobrazovanie reklamy podľa neho. Tieto cookies umožňujú
spravovanie - a to najefektívnejším spôsobom - reklamných priestorov, ktoré, v danom prípade,
editor zahrnie priamo či v spolupráci s tretími stranami.

3. Prečo sa na našej platforme súbory cookies používajú?
Súbory cookies tvoria základný prvok toho, ako naša platforma funguje. Hlavným cieľom našich
cookies je, aby ste si užili pohodlnejšie a efektívnejšie prezeranie. Používajú sa napríklad na
zapamätanie vašich preferencií (jazyk, krajina a pod.) počas prezerania a pri ďalších návštevách.
Cookies tiež používame na neustále zlepšovanie našich služieb a platformy, ako aj na to, aby sme vám
mohli ponúkať personalizovanú reklamu na základe vašich zvykov pri prezeraní.
Informácie zozbierané v cookies nám navyše umožňujú zlepšovať našu platformu prostredníctvom
odhadov o štatistických údajoch a vzorcoch používania (počet návštev, najčastejšie navštevované
sekcie, čas návštevy a pod.), poznať na základe štatistiky, ako používatelia interagujú s platformou s
cieľom zlepšiť naše služby, ako aj adaptovať platformu na vaše individuálne záujmy, zrýchlenie
vyhľadávania a pod.
V určitých prípadoch môžeme cookies použiť na získanie informácií, ktoré nám umožnia zobraziť z
našej platformy platformy tretích strán, alebo akýmkoľvek iným spôsobom, reklamu založenú na
analýze vašich zvykov pri prezeraní.
V každom prípade, v cookies, ktoré používame my, nikdy neukladáme citlivé údaje ako heslá, údaje o
kreditných a debetných kartách a pod.

4. Ako môžem spravovať používanie súborov cookies na tejto platforme?
V paneli nastavení cookies dostupnom kedykoľvek na našej platforme môžete získať všetky
informácie o cookies, ktoré táto platforma používa, polu s informáciami o účele, trvaní a správe

(vlastnej či tretími stranami) každého jedného z nich. Týmto spôsobom môžete spravovať aktiváciu a
deaktiváciu používania tých cookies, ktoré nie sú nutne potrebné na fungovanie platformy.
Okrem toho môžete v prípade, že používate webový prehliadač, deaktivovať cookies priamo v ňom.
Možnosť vyhnúť sa používaniu cookies sa dá využiť kedykoľvek.
Nezabudnite prosím, že spravovanie cookies v paneli nastavení, ako aj možnosť odmietnuť ich
používanie, sa líši prehliadač od prehliadača. Pokiaľ a teda rozhodnete nastaviť cookies určitým
spôsobom na niektorom zariadení a chcete, aby sa rovnaká možnosť nastavila aj na inom zariadení,
musíte rovnakú možnosť aktivovať aj v danom zariadení.
Ako ďalší krok, vzhľadom na cookies tretích strán určené na poskytovanie reklamy na základe
záujmov, majte prosím na pamäti, že určité tretie strany môžu byť členmi niektorého z nasledujúcich
autoregulačných programov pre online reklamu na základe správania, a to s príslušnými možnosťami
dobrovoľného vylúčenia:
- Network Advertising Initiative (NAI) - http://www.networkadvertising.org/choices/
- Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

5. Kto používa informácie uložené v súboroch cookies?
Informácie uložené v cookies našej platformy sú používané výhradne nami, okrem tých, ktoré sú
uvedené v časti 2 ako “Cookies tretích strán”, ktoré sú používané a spravované externými
spoločnosťami s cieľom poskytovať nám služby určené na zlepšovanie našich vlastných služieb a
užívateľského zážitku pri prezeraní našej platformy. Viac informácií nájdete v paneli nastavení cookies
dostupnom kedykoľvek na našej platforme.

