Zásady používania súborov cookies
A. Úvod
Webové stránky spoločnosti Goldenburg Group Limited (ďalej len „Spoločnosť“) používajú
súbory cookies pre správne fungovanie a zabezpečenie optimálneho využitia webových
stránok Spoločnosti pre návštevníkov týchto stránok.
B. Čo sú Cookies?
Cookies sú malé textové súbory obsahujúce reťazec znakov, ktoré webová lokalita ukladá vo
Vašom počítači alebo inom zariadení pri jej prehliadaní, a ktoré jedinečne identifikujú
prehliadač a/alebo zariadenie, ktoré používate. Informácie využívané prehliadačmi (Chrome,
Mozilla Firefox, atď.) pomáhajú zlepšovať fungovanie webových stránok tým, že umožňujú
rozpoznať preferencie užívateľa pri ďalšej návšteve týchto stránok.
Na podobné účely sa používajú aj ďalšie technológie, vrátane dát, ktoré sú ukladané do Vášho
prehliadača alebo zariadenia, informácií súvisiacich s Vaším zariadením a ďalšieho softvéru.
Webové stránky našej Spoločnosti nevyžadujú od návštevníkovi pri prehliadaní ich obsahu
žiadne osobné údaje. Webové stránky Spoločnosti môžu zbierať osobné údaje
návštevníkov/užívateľo. Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu alebo
komunikáciu s jednotlivcom – fyzickou osobou, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa tejto
osoby. Informácie, ktoré Spoločnosť zhromažďuje od Vás alebo o Vás, sa preto líšia vzhľadom
ku službe, ktorú sa rozhodnete prostredníctvom webových stránok Spoločnosti používať.
C. Typy Cookies
Vo všeobecnosti, existujú štyri kategórie cookies, "Dočasné Cookies", "Trvalé Cookies",
"Súbory Cookies Prvej Strany" a "Súbory Cookies Tretích Strán". Naša Spoločnosť zvyčajne
používa „Dočasné Cookies“.
• Dočasné Cookies (Relačné Cookies)
Ide o dočasné súbory cookie, ktoré sa uchovávajú vo Vašom zariadení len v rámci jednej
konkrétnej návštevy webovej lokality a sú vymazané po zatvorení okna webového prehliadača.
• Trvalé Cookies (Persistentné Cookies)
Tieto súbory cookies zostávajú uložené vo Vašom zariadení aj po zatvorení okna webového
prehliadača, niekedy aj na obdobie jedného roka alebo dlhšie (presná dĺžka uchovania závisí
na životnosti každého súboru cookie). Trvalé cookies sa používajú, keď správca webu
potrebuje vedieť, kto ste, na viac ako jednu návštevu webu (napr. pamätať si vaše užívateľské
meno alebo predvoľby konfigurácia webových stránok).
• Súbory Cookies Prvej Strany
Ide o súbory cookies vytvorené a uložené do Vášho zariadenia aktuálne navštívenou webovou
lokalitou. To zahŕňa priradenie jedinečného identifikátora na sledovanie Vášho pohybu na
webových stránkach Spoločnosti. Správcovia webových stránok často používajú tieto cookies
k analýze návštevnosti a na účely identifikácie používateľov.
•

Súbory Cookies Tretích Strán

Ide o súbory cookies používané a ukladané do zariadenia užívateľov tretími stranami,
napríklad sociálnymi sieťamim na sledovanie návštevnosti rôznych webov za účelom
umiestňovania cielenej reklamy. Správca webu nemá kontrolu nad týmito cookies.

Q. Ako dlho zostanú cookies v mojom zariadení?
Ako dlho zostanú cookies v počítači alebo v mobilnom zariadení záleží na tom, či ide o trvalé
cookies alebo dočasné cookies. Dočasné cookies zostanú vo Vašom zariadení len pokým
nezatvoríte prehliadač. Trvalé cookies zostanú vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení,
kým nevyprší ich platnosť alebo kým nie sú odstránené.
E. Služby a Nástroje tretích strán
Poskytovatelia služieb môžu používať cookies, ktoré môžu ukladať do Vášho zariadenia pri
návšteve webu Spoločnosti.
Na analýzu návštevnosti stránok Spoločnosti sa využíva Google Analytics. Google Analytics
zhromažďuje informácie o návštevnosti webu prostredníctvom cookies. Zhromaždené
informácie sa používajú na generovanie hlásení o používaní stránok Spoločnosti. Zásady
ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na stránke
https://www.google.com/policies/privacy/.
Pre poskytnutie lepšej používateľskej skúsenosti a na analýzu využitia našich stránok
využívame službu Facebook Business. Táto služba používa cookies, a tak umožňuje lepšie
propagovať naše služby a analyzovať návštevnosť webových stránok. Zásady používania
súborov cookies a iné technológie ukladania poskytovateľa tejto služby si môžete prečítať na
adrese https://www.facebook.com/policies/cookies/.
F. Zhromažďovanie informácií
Získané informácie sa používajú na zlepšenie kvality našich služieb, k zabráneniu zneužitia
alebo nesprávneho používania našich služieb a k zefektívneniu marketingových činností.
Spoločnosť zaznamenáva IP adresu používateľa pri prihlásení do klientskej zóny a/alebo
prihlásení do obchodnej platformy, za predpokladu, že užívateľ akceptoval dokumenty
súvisiace s otvoreným účtu, s cieľom zlepšiť identifikáciu a bezpečnosť.
G. Cookies, ktoré Spoločnosť používa
Spoločnosť používa cookies na nasledujúce účely:
1. Na získanie informácií, či ste prihlásený na web spoločnosti.
2. Na získanie a uchovávaniu informácií o Vašich preferenciách, na základe ktorých Vám
môžu byť prispôsobené webové stránky Spoločnosti. Cookies používané na tento účel
sú _icl_current_language, _icl_visitor_lang_js a __zlcmid.
3. Na prispôsobenie reklamy tak, aby sa Vám zobrazovali reklamy, ktoré Vás zaujímajú.
Cookie súbor používaný na tento účel je _fbp.
4. Na analýzu využitia a výkonu webových stránok a služieb Spoločnosti. Cookies
používané na tento účel sú _ga a _gid.

Q. Ako môžem spravovať alebo odstrániť informácie o svojej osobe?
Dáta sú ukladané po dobu nevyhnutne potrebnú na poskytovanie služieb Vám a iným
používateľom, vrátane vyššie uvedených. Informácie, ktoré sa Vás týkajú, zostanú uložené,
kým neopustíte naše webové stránky.
I. Správa Cookies
Inštalácia „cookies“ je povolená len so súhlasom návštevníka/užívateľa a po zodpovedajúcej
aktualizácii.
Užívateľ môže upraviť nastavenia prehliadača tak, aby blokoval niektoré alebo všetky súbory
cookies. Väčšina prehliadačov umožňuje cookies zakázať a mazať ich. Spôsoby sa môžu líšiť
podľa prehliadača a jeho verzie. Aktuálne informácie o blokovaní a mazaní cookies však
môžete získať prostredníctvom týchto odkazov:
(a)
(b)
(c)
(d)

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
(Firefox);
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies (Internet Explorer);
https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari);

Žiadny súbor cookie nie je nevyhnutný pre fungovanie webu. Súbory cookies môžete
odmietnuť alebo zakázať, v takomto prípade však nemusia webové stránky Spoločnosti alebo
niektoré časti našich webových stránok fungovať a zobrazovať svoj obsah, resp. nemusia
fungovať optimálnym spôsobom.
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