Čo sú cookies?
Cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo mobilnom
zariadení a je opäť používaný počas vašich ďalších návštev. Vďaka cookies si
navštívené webové stránky pamätajú vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na
nich urobili, takže tieto údaje nemusíte zadávať opakovane, zlepšujú a
zjednodušujú Vašu návštevu webu.
Aké osobné údaje spracováváme?
Súbory cookies zhromažďujú informácie o používaní našich webových stránok.
Tieto informácie zahŕňajú typ internetového prehliadača a operačného systému,
ktorý používate, názov domény miesta, z ktorého sa pripájate (IP adresa),
dátum, čas a trvanie návštevy, počet návštev, priemerný čas strávený na našich
webových stránkach a stránky, ktoré zobrazujete. Súbory cookies obsahujú tiež
jedinečné identifikačné číslo, ktoré identifikuje váš prehliadač. To nám pomáhá
rozpoznať váš prehliadač, keď znovu navštívite naše webové stránky
Účely spracovania osobných údajov
Podľa zákona môžeme používat súbory cookies za účelom merania
návštevnosti webu a prispôsobenia zobrazení webových stránok, pokiaľ sú
spracovávané na základe oprávneného záujmu správcu podľe čl. 6 odst. 1
písm. f) GDPR, nie je teda vyžadovaný Váš súhlas. Dáta, ktoré zhromažďujeme,
môžu byť taktiež použité na marketingové účely priamo na Vašu mieru, k tomu
však potrebujeme Váš súhlas.
Súhlas s ukladaním cookies v prípade personalizovanej reklamy
Aktivnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“, ktorá nasleduje za upozornením v
dolnej časti webu, znejúca nasledovne:
Prevádzkovateľ webu Virtus 12 s.r.o., ako správca osobných údajov,
spracovává na tomto webe cookies potrebné pre fungovanie webových stránok
a pre analytické účely a v prípade Vášho súhlasu taktiež na personalizáciu
reklamy. Prečítajte si Zásady súborov cookies.“ udelujete súhlas so
spracovaním osobných údajov za účelom zberu údajov o správaní
návštevníkov na našom webe na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých
cookies. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny
nastavenia príslušného internetového prehliadača. Máte právo kedykoľvek
odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR),

právo požadovať prístup ku svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na
ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie
spracovania (čl. 18 GDPR), a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21
GDPR), máte právo na prenos týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR),
taktiež i právo podať sťažnosť na Úradu pre ochranu osobných údajov, pokiaľ
máte podozrenie, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov
postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).
Kódy tretích strán
Na tomto webe používame kódy od spoločností Google, ktoré nám pomáhajú
analyzovať správanie návštevníkov webu.
Google Analytics
Tieto stránky využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou
Google, Inc. (ďalej len “Google”). Služba Google Analytics používá súbory
“cookies”, ktoré sú textovými súbormi ukladanými do vášho počítača,
umožňujúce analýzu spôsobu užívania tejto stránky jej uživateľovi. Informácie
vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú
spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch.
Google bude používať tieto informácie pre účely vyhodnocovania užívnia
stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa, a pre
poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činnosti na stránke a užívánia
internetu. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, pokiaľ to
bude požadované zákonom alebo budú takéto tretie osoby spracovávať tieto
informáce pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmykoľvek
inými dátami, ktoré má k dispozícií. Môžete odmietnuť používanie súborov
cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, avšak uvedomte
si, že pokiaľ tak neurobíte, nebudete schopní plne využívať funkcie tejto
stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovávaním údajov o vás
společnosťou Google, a to spôsobom a k účelu vyššie uvedenému.
Detailné informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov nájdete na
http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.
Pokiaľ chcete zabrániť sledovaniu, môžete si nainstalovať doplnok do vášho
webového prehliadača (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

