
POLITIKA POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

Súbory  cookie sú  automatické  postupy  na  získavanie  informácií  týkajúcich  sa  určitých
preferencií používateľa internetu pri návšteve určitej webovej lokality, ktoré umožňujú rozpoznať
používateľa ako opätovného návštevníka, a tým prispôsobiť používanie a urýchliť navigáciu. 

Typy súborov cookie

Nasleduje klasifikácia súborov cookie v podľa ich vlastností:

a) podľa spoločnosti, ktorá ich spravuje:

 vlastné  :  odosielajú  sa  do  koncového  počítačového  systému  používateľa  z  počítača
alebo  domény  spravovaných  editorom,  z  ktorých  sa  poskytuje  služba  požadovaná
používateľom,

 externé  : odosielajú sa do koncového počítačového systému používateľa z počítačového
systému alebo domény, ktoré nie sú spravované editorom, ale inou spoločnosťou, ktorá
spracúva údaje získané prostredníctvom súborov cookie,

b) podľa doby, po ktorú zostanú aktívne:

 relačné  :  zhromažďujú  a  uchovávajú  údaje,  kým  používateľ  pristupuje  k  webovej
stránke,

 trvalé  :  údaje  zostávajú  uložené  v  počítačovom  systéme  a  môžu  byť  prístupné  a
spracované po dobu určenú osobou zodpovednou za súbor cookie,

c) podľa účelu:

 technické  :  umožňujú  používateľovi  navigáciu  pomocou  webovej  stránky,  platformy
alebo  aplikácie  a  využívať  rôzne  voľby  alebo  služby,  ktoré  tam existujú,  napríklad
overovať  prenos  údajov  a  komunikáciu,  identifikovať  reláciu,  vstupovať  do  častí  s
obmedzeným  prístupom,  zapamätať  si  prvky  tvoriace  objednávku,  spracovať
objednávku, zaregistrovať prihlášku alebo účasť na udalosti,  používať bezpečnostné
prvky  počas  navigácie,  ukladať  obsah  na  šírenie  videí  alebo  zvukových  záznamov
alebo sprístupňovať obsah prostredníctvom sociálnych sietí,

 prispôsobenie  :  umožňujú  používateľom  prístup  k  službám  s  niektorými  vopred
definovanými  všeobecnými  charakteristikami  podľa  určitých  kritérií  v  počítačovom
systéme  používateľa,  ako  je  napríklad  jazyk,  typ  prehliadača  použitého  na
sprístupnenie služby, regionálna konfigurácia miesta sprístupnenia služby atď.,

 analýza  :  umožňujú sledovanie a analýzu modelov správania používateľov webových
stránok, s ktorými sú prepojené (napríklad meranie aktivity vykonávanej na webových
lokalitách, nastavenie navigačných profilov používateľov na týchto lokalitách tak, aby
zahŕňali zlepšenia v závislosti od analýzy používania zo strany používateľov služieb),

 zverejnenie  : umožňujú spravovať reklamné priestory zahrnuté na webovej stránke na
základe takých kritérií, ako je upravený obsah alebo frekvencia zobrazovania reklám,

 reklama  na  báze  správania  :  umožňujú  spravovať  reklamné  priestory  zahrnuté  na
webovej stránke a ukladať informácie týkajúce sa správania používateľov, ktoré boli
získané nepretržitým pozorovaním navigačných zvyklostí, čo potom umožňuje vytvoriť
špecifický profil a zobrazovať reklamu v závislosti od tohto profilu.

Deaktivácia súborov cookie

Používateľ môže nakonfigurovať prehliadač tak, aby predvolene prijímal alebo odmietal súbory
cookie. 



Ak sa používateľ rozhodne odmietnuť používanie súborov  cookie, niektoré výhody môžu byť
obmedzené.

Postup potrebný na zablokovanie a odstránenie súborov cookie sa v jednotlivých internetových
prehliadačoch  líši,  takže  nastavenie  môžete  kedykoľvek  zmeniť  podľa  pokynov  daného
internetového prehliadača takto: 

 Nastavenia súborov   cookie   v programe Internet Explorer  

 Nastavenia súborov   cookie   v programe Firefox  

 Nastavenia súborov   cookie   v programe Google Chrome  

 Nastavenia súborov   cookie   v programe Safari  

Tieto  prehliadače  podliehajú  aktualizáciám alebo  zmenám,  takže  nemôžeme zaručiť,  že  sa
presne zhodujú s verziou vášho internetového prehliadača.

Súbory cookie na webe

Na webe je použitý iba technický typ súborov cookies:

- cookie-bar - zapamätanie potvrdenie cookie lišty
- PHPSESSID - nutná funkčnosť webových stránok
- nette-samesite - nutná funkčnosť webových stránok

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa používania súborov cookie môžete poslať
písomnú žiadosť e-mailom na adresu: pvmdpo@it.pvmgrp.com 

mailto:lopd@es.pvmgrp.com
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

