INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVNÍKA WEBOVEJ STRÁNKY
K SÚBOROM COOKIES
Webová stránka spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s., na ktorej sa práve nachádzate, odosiela do vášho počítača
alebo mobilného zariadenia prostredníctvom internetového prehliadača súbory cookies. Táto informácia vám formou
otázok a odpovedí pomôže porozumieť tomu, čo sú súbory cookies, prečo ich táto webová lokalita využíva a aké sú
možnosti pre zamedzenie ich ukladania.
Čo sú súbory cookies a ako fungujú?
Súbor cookie možno vymedziť ako malý textový súbor, ktorý webová stránka prostredníctvom internetového prehliadača
uloží v osobitnom priečinku prislúchajúcom k prehliadaču na pevnom disku počítača alebo internej pamäti mobilného
zariadenia. Pri ďalšej návšteve prehliadač tieto súbory opäť načíta, odošle webovej stránke a umožní tak rozpoznať
vaše zariadenie, ako aj identifikovať určité informácie, nastavené predvoľby a aktivity uskutočnené užívateľom pri
predchádzajúcom prehliadaní webovej stránky.
Prečo používame cookies?
Snažíme sa neustále zlepšovať naše služby a súbory cookies nám pomáhajú k dosiahnutiu tohto cieľa, a to najmä
prostredníctvom zabezpečenia riadneho fungovania našej webovej stránky a komfortu pri jej prehliadaní, ako aj získavania
štatistických údajov o návštevnosti, informácií o vyhľadávaní alebo najčítanejších sekciách stránky.
Aké cookies používame?
•

dočasné cookies (session cookies), ktoré môžu byť v prípade tohto webu využívané na podporu niektorých funkcií
doplnkov a ktoré sa vymažú okamžite po zatvorení prehliadača.

•

trvalé cookies (pernament cookies), ktoré zostanú v zariadení uložené až kým nedosiahnu stanovený dátum a čas
vypršania platnosti, spravidla však jeden rok alebo do času ich odstránenia užívateľom.

•

funkčné a technické cookies, ktoré predovšetkým zabezpečujú správnu funkčnosť stránky, uchovávania nastavených
preferencií alebo zachytenie údaja o zobrazovaní hlásenia o chybách.

•

analytické cookies, ktoré sú využívané pre štatistické účely, najmä pre zbieranie informácií o používaní webu (napr.
počet, trvanie a časovú fluktuáciu návštev, počet zobrazených stránok, podiel nových návštev, a pod.).

Aké cookies nepoužívame?
Pri prevádzkovaní tejto webovej stránky nie je používaná technológia tzv. flash cookies, ktoré obchádzajú nastavenia
ochrany súkromia internetového prehliadača tým spôsobom, že dokážu obnoviť pôvodne odmietnuté alebo vymazané
cookies. Taktiež nepoužívame technológiu vytvárania prediktívnych profilov (profilovanie užívateľov na základe
informácií obsiahnutých v cookies), ako ani zlučovanie explicitných údajov (napríklad z vyplneného formulára na stránke)
s informáciami získanými pri využívaní cookies.
Prostredníctvom cookies nezbierame žiadne údaje, ktoré sú spôsobilé identifikovať užívateľa webovej stránky.
Nachádzajú sa na tejto webovej stránke aj cookies tretích strán (third party cookies)?
Vo väčšine prípadov používame najmä naše vlastné cookies (tzv. first party cookies s označením JSESSIONID), avšak táto
webová stránka obsahuje taktiež niektoré inovatívne riešenia v podobe praktických nástrojov, doplnkov alebo zásuvných
modulov, čo si logicky vyžadovalo nadviazanie spolupráce s tretími stranami, ktoré obdobne podmieňujú správnu
funkčnosť svojich riešení práve využívaním súborov cookies. Momentálne sú na stránke implementované tieto riešenia
tretích strán:
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Google Analytics
popis: zbiera a vyhodnocuje štatistické údaje o prevádzke stránky
			od: Google Ireland Limited				
			
adresa dodávateľa: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Írsko
			
označenie cookies: ga, _gat, _gid
			
informácie k ochrane súkromia sú k dispozícii tu
			
softvérový doplnok blokujúci toto riešenie je k dispozícii tu
Google reCaptcha
popis: chráni webovú stránku pred spamom a inými hrozbami
			od: Google Ireland Limited
			
adresa dodávateľa: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Írsko
			
označenie cookies: PREF, NID, HSID, APISID, SID
			
informácie k ochrane súkromia sú k dispozícii tu
			
popis k fungovaniu riešenia je k dispozícii tu
Je možné zabrániť ukladaniu cookies?
Áno, každý užívateľ webovej stránky môže zamedziť ukladaniu cookies do jeho koncového zariadenia. Vo všeobecnosti
platí, že používaním tejto webstránky súhlasíte zároveň aj s využívaním cookies, pokiaľ nemáte vo vašom prehliadači túto
možnosť zakázanú. To je dôvod, prečo si aj ostatné webové lokality od vás pred uložením cookies nežiadajú predchádzajúci
súhlas, keďže aj príslušné nastavenia prehliadača sa považujú za vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu.
Vo vašom prehliadači však môžete uskutočniť dodatočné úpravy nastavení v rozsahu odstránenia existujúcich súborov
cookies, povoliť alebo zablokovať všetky súbory cookies, prípadne nastaviť predvoľby pre konkrétne weby alebo zadefinovať
automatické vymazanie cookies (v rámci odstránenia histórie prehliadania) po zatvorení prehliadača. Upozorňujeme
však, že odstránenie alebo obmedzenie cookies môže mať v niektorých prípadoch vplyv na plnú funkčnosť tejto webovej
stránky.
Požadujete viac informácií k súborom cookies?
Uvedomujeme si, že niektorí užívatelia majú záujem sa dozvedieť viac o účele cookies, ako aj o ich právach voči tomuto
inštrumentu online priestoru. Týmto preto dávame do pozornosti niektoré zaujímavé lokality s vyčerpávajúcim rozsahom
informácií alebo praktických rád:
•
•
•

www.allaboutcookies.org (všeobecné informácie ku cookies)
www.youronlinechoices.com/sk/ (informácie, ako chrániť súkromie na internete pri využívaní cookies ako nástroja
behaviorálnej reklamy)
optout.aboutads.info (možnosť obmedziť cookies prostredníctvom online nastavení)

Máte otázky k ochrane súkromia pri využívaní cookies na tejto webovej stránke?
Kontaktuje nás na dpo@unicreditleasing.sk.
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