INTERNET CZ, s.r.o.

Zásady používania súborov cookie
Nariadenia (EÚ) č. 679/2016 (ďalej len „GDPR“)
Spoločnosť INTERNET CZ, a. s., (ďalej len „INTERNET CZ“) chráni dôvernosť osobných údajov a zaručuje
ich nevyhnutnú ochranu proti všetkému, čo by ju mohlo narušiť.
Podľa nariadenia Európskej únie č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a platných predpisov týkajúcich sa
spracúvania osobných údajov Vám, ako používateľovi poskytujeme informácie o súboroch cookie.

Časť I
Kto sme a aké údaje spracovávame (článok 13, odsek 1, písmeno a) - b) nariadenia GDPR)
Spoločnosť INTERNET CZ, a.s., zastúpená svojím právnym zástupcom, so sídlom Ktiš 2, 384 03 Ktiš,
Česká republika koná ako správca údajov a môžete ju kontaktovať emailom na adrese
privacy@forpsi.sk.
Správca údajov vymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, na ktorého sa môžete obrátiť
napríklad so žiadosťami o ďalšie informácie:
e-mail: dpo@forpsi.sk
Telefónne číslo: (+421) 25 26 23 007
So žiadosťami o informácie a ďalšími sťažnosťami sa obráťte na túto adresu:
privacy@forpsi.sk
Telefónne číslo: (+421) 25 26 23 007

Súbory cookie môžu zhromažďovať informácie a osobné údaje, ako sú IP adresa, štátna príslušnosť,
mesto, dátum/čas, zariadenie, prehliadač, operačný systém, rozlíšenie obrazovky, trasa prehliadania,
navštívené stránky a ich počet, trvanie návštevy, počet vykonaných návštev.
Používanie súborov cookie tretích strán sa riadi pravidlami vypracovanými uvedenými tretími stranami.
Žiadame Vás preto, aby ste si prečítali aj zásady spracúvania osobných údajov uverejnené na
webových stránkach uvedených v časti II pod nadpisom „Súbory cookie tretích strán“.

Časť II
Čo sú súbory cookies?
Súbory cookie sú malé reťazce textu, ktoré stránky navštívené používateľom odosielajú do jeho
terminálu (zvyčajne do prehliadača), kde sú ukladané, aby sa mohli na tieto stránky opätovne odoslať
pri ďalšej návšteve používateľa. Pri prehliadaní stránok môžu byť na termináli používateľa ukladané aj
súbory cookie, ktoré sú odosielané z rôznych stránok alebo webových serverov (tzv. „tretie strany“), na
ktorých sa môžu nachádzať určité prvky (napríklad obrázky, mapy, zvuky, špecifické odkazy na stránky
iných domén).
Rozlišujú sa dve základné kategórie súborov cookie: „technické“ súbory cookie a „profilovacie“ súbory
cookie.
Technické súbory cookie uľahčujú bežné prehliadanie a používanie webových stránok (napríklad
umožňujú nákup alebo autentifikáciu prístupu do obmedzených oblastí). Ak by takéto súbory cookie
neboli povolené, nebolo by možné vykonať určité operácie alebo by tieto operácie boli zložitejšie
a/alebo menej bezpečné. Na tieto účely sú veľmi dôležité súbory cookie, ktoré umožňujú napríklad
identifikovať alebo zabezpečiť nepretržitú identifikáciu používateľa v rámci relácie.
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Profilovacie súbory cookie sú zamerané na vytváranie profilov súvisiacich s používateľom a môžu sa
použiť na odosielanie reklamných správ v súlade s preferenciami prejavenými používateľom, alebo na
podrobné analýzy alebo prehľady v kontexte prehliadania siete.
Ako používame súbory cookie
Technické súbory cookie, súbory cookie tretích strán a, ak ste dali výslovný a informovaný súhlas, tak aj
profilovacie súbory cookie môžu byť ukladané z našej webovej stránky alebo z príslušných subdomén.
V každom prípade môže používateľ kedykoľvek spravovať alebo požadovať všeobecné zakázanie
alebo vymazanie súborov cookie zmenou nastavení vo svojom internetovom prehliadači. Zákaz
ukladania však môže spomaliť alebo zabrániť prístupu k určitým častiam stránky alebo ovplyvniť
fungovanie prehliadania.
Nastavenia pre správu alebo zakázanie súborov cookie sa môžu líšiť v závislosti od použitého
internetového prehliadača. Preto odporúčame, aby ste si preštudoval príručku pre svoje vlastné
zariadenie alebo funkciu „Nápoveda“ vo svojom internetovom prehliadači.
Nižšie sú uvedené odkazy, ktoré ukazujú, ako spravovať alebo zakázať súbory cookie pre najbežnejšie
používané internetové prehliadače:
•
•
•
•
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/cookies-udaje-ktore-webove-strankyukladaju-na-vas-pocitac
Opera: https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/
Safari: https://support.apple.com/sk-sk/HT201265
Účel, zakázanie a správa súborov cookie
(čl. 13 ods. 1 písm. c) GDPR)

Technické, funkčne technické a technické analytické súbory cookie
Používanie technických súborov cookie, t.j. tých súborov cookie, ktoré sú potrebné na prenos
komunikácie prostredníctvom elektronických komunikačných sietí, alebo tých súborov cookie, ktoré
správca výslovne potrebuje na to, aby mohol poskytovať služby, ktoré zákazník požaduje, a vďaka
týmto súborom cookie je možné našu webovú stránku používať bezpečne a efektívne. Relačné súbory
cookie sa dajú nainštalovať s cieľom umožniť overenému používateľovi prístup a permanentnosť v rámci
vyhradenej oblasti webu.
Technické súbory cookie sú nutné na správne fungovanie našej webovej stránky. Vďaka nim môžu
webovou stránkou normálne prechádzať a využívať pokročilé služby dostupné na webovej stránke.
Používané technické súbory cookie sa považujú za relačné súbory cookie, ktoré sú výhradne uložené
po dobu prechádzania webovej stránky, až do zatvorenia prehliadača, zatiaľ čo trvalé súbory cookie
sú uložené v zariadení používateľa až do času ich vypršania alebo do momentu, keď ich používateľ
vymaže.
Naša webová stránka používa nasledujúce technické súbory cookie:
• technickú navigáciu alebo relačné súbory cookie, ktoré sa používajú na riadenie bežnej navigácie a
overenie používateľa;
• funkčné technické súbory cookie, ktoré sa používajú na zapamätanie si personalizovaných nastavení
používateľa, ako napríklad jazyk;
• technické analytické súbory cookie slúžia na analýzu správania sa používateľov na našich webových
stránkach, aby sme mohli vyhodnocovať a optimalizovať ich fungovanie, ide napríklad o
zhromažďovanie celkových informácií o počte používateľov, ktorí navštívia našu stránku a/alebo ktoré
stránky sú najčastejšie navštevované.
V súlade s ustanoveniami príslušných platných predpisov inštalácia technických súborov cookie
nevyžaduje súhlas používateľov. Ak však chcete technické analytické súbory cookie zakázať (alebo
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ich povoliť, ak bol súhlas pôvodne zamietnutý), môžete kedykoľvek prejsť na odkaz
https://wa.aruba.it/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOut&language=en,
zobraziť
poskytnutý súhlas a pristúpiť k jeho zrušeniu alebo udeleniu.
Súbory cookie tretích strán, analytické a profilovacie súbory cookie
Na našej webovej stránke môžu byť používané súbory cookie tretích strán: ide o analytické a
profilovacie súbory cookie spoločností Google Analytics, Google Doubleclick, Criteo, Rocket Fuel,
YouTube, Yahoo, Bing a Facebook. Webové stránky týchto externých tretích strán odosielajú tieto
súbory cookie na našu webovú stránku.
Analytické súbory cookie tretích strán sa používajú na identifikáciu informácií o správaní používateľov
na webovej stránke. Identifikácia sa vykonáva anonymne, s cieľom monitorovať služby a zlepšovať
použiteľnosť stránky. Profilovacie súbory cookie tretích strán sa používajú na vytvorenie profilov
používateľov, s cieľom navrhovať reklamné správy v súlade s tým, čo si používatelia vybrali. Hoci od
spoločnosti INTERNET CZ sa neprijímajú žiadne údaje na identifikáciu používateľa (IP používateľa je pred
prenosom anonymizovaná), tretie strany si napriek tomu môžu získané údaje priradiť k iným údajom
a/alebo informáciám o používateľovi, ktoré už vlastnia.
Používanie týchto súborov cookie a príslušná možnosť ich zakázania sa riadia pravidlami vypracovanými
tretími stranami; preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali zásady spracúvania osobných údajov a pokyny
na správu alebo zakázanie súborov cookie, ktoré sú uverejnené na webových stránkach nižšie.
Uvedené zásady môžu byť poskytnuté v inom jazyku, ako je Váš materinský jazyk; môžete sa však
kedykoľvek obrátiť na spoločnosť INTERNET CZ s využitím referenčných údajov uvedených v časti I, aby
ste získali informácie o týchto zásadách a/alebo na ich objasnenie vo svojom jazyku:
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Časť III
Oznamovanie tretím osobám a kategórie príjemcov (článok 13, odsek 1 nariadenia GDPR)
Vaše osobné údaje sú oznamované predovšetkým tretím osobám a príjemcom, ktorých činnosť je
potrebná pre plnenie uzavretých zmlúv a v určitých zákonných požiadaviek, napr.:
Kategórie príjemcov
Spoločnosti patriace do skupiny Aruba S.p.A.
Group (ďalej „skupina Aruba“)

Externý poskytovatelia a spoločnosti patriace
do skupiny Aruba*

Súdne orgány, orgány dohľadu a inšpekcie

Formálne poverené osoby alebo osoby s
uznanými zákonnými právami

* Správca po svojich vlastných externých poskytovateľov a spracovávateľoch údajov požaduje, aby
dodržovali rovnaké bezpečnostné opatrenia, aké pre Vás prijal on sám, a aby osobné údaje
spracovávali iba v priamej súvislosti s požadovanou službou.
Správca nebude Vaše osobné údaje odovzdávať do krajín, kde neplatí GDPR (tzn. do krajín mimo EÚ),
ak nie je výslovne uvedené inak. V takomto prípade budete o tejto skutočnosti najprv informovaný a
požiadame Vás o súhlas, ak bude potrebný.

Časť IV
Ako spracúvame Vaše údaje (článok 32 nariadenia GDPR)
Správca údajov využíva primerané bezpečnostné opatrenia na zachovanie dôverného charakteru,
integrity a dostupnosti Vašich osobných údajov a od externých poskytovateľov a spracovávateľov
vyžaduje, aby podnikli rovnaké bezpečnostné opatrenia.

Kde spracúvame Vaše údaje
Vaše údaje sú uložené v tlačenej podobe, elektronickej podobe a vo vzdialených archívoch, ktoré sa
nachádzajú v krajinách, v ktorých platí nariadenie GDPR (krajiny EÚ).

Ako dlho sa Vaše údaje uchovávajú? (článok 13, odsek 2 písmeno a) nariadenia GDPR)
Dĺžka trvania uchovávania informácií zhromaždených prostredníctvom súborov cookie závisí od typu
príslušných súborov cookie:
-

Technické súbory cookie: spoločnosť INTERNET CZ neukladá údaje týkajúce sa technických
súborov cookie, pretože tie sú uložené v koncovom zariadení používateľa. Tento typ súboru
cookie môžete kedykoľvek vymazať prostredníctvom postupov opísaných v týchto zásadách.

-

Profilovacie súbory cookie: profilovacie údaje nie sú ukladané, ich správu musí byť vykonávaná
používateľom priamo s tretími stranami podľa pokynov, ktoré od nich prijal a prostredníctvom
nástrojov uvedených v týchto zásadách.

Aké sú Vaše práva? (články 15 až 20 nariadenia GDPR)
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Od správcu údajov máte právo získať nasledujúce informácie:
a) potvrdenie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracúvané, a ak áno, máte právo získať prístup k Vašim
osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:
1. účel spracúvania;
2. kategórie predmetných osobných údajov;
3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorí obdržali alebo obdržia Vaše osobné údaje, najmä
ak sa títo príjemcovia nachádzajú v tretích krajinách, alebo ak sú medzinárodnými
organizáciami;
4. ak je to možné, predpokladané obdobie uchovávania Vašich osobných údajov, alebo, ak to
nie je možné, kritériá, ktoré sa používajú na určenie takéhoto obdobia;
5. či máte právo požiadať správcu údajov o to, aby opravil alebo vymazal Vaše osobné údaje
alebo obmedzenia týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, alebo či máte právo
vzniesť námietku voči spracovaniu týchto údajov;
6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
7. ak údaje neboli získané od vás, všetky dostupné informácie týkajúce sa ich pôvodu;
8. či existuje automatizovaný proces rozhodovania, vrátane profilovania, a, aspoň v týchto
prípadoch, dôležité informácie o použitom postupe a o dôležitosti a následkoch tohto
spracúvania vo vzťahu k Vašej osobe;
9. primerané záruky, ktoré poskytuje tretia krajina (mimo EÚ) alebo medzinárodná organizácia,
za účelom ochrany prenášaných údajov.
b) právo získať kópiu spracovaných osobných údajov, ak toto právo nemá vplyv na práva a slobody
iných; za dodatočné kópie môže prevádzkovateľ údajov účtovať primeraný poplatok na základe
administratívnych nákladov.
c) právo upraviť akékoľvek Vaše nesprávne osobné údaje od prevádzkovateľa údajov, bez
neodôvodneného odkladu.
d) právo na to, aby prevádzkovateľ údajov vymazal Vaše osobné údaje bez neodôvodneného
odkladu, ak existujú dôvody uvedené v nariadení GDPR, článok 17, vrátane, napríklad, ak údaje už nie
sú pre spracúvanie potrebné, alebo ak sa údaje považujú za nezákonné, ak zákon nestanovuje žiadne
podmienky; a v každom prípade, ak spracúvanie nie je odôvodnené iným rovnako legitímnym
dôvodom;
e) právo požiadať o obmedzenie spracovávania osobných údajov správcom údajov v prípadoch,
ktoré sú uvedené v čl. 18 nariadenia GDPR, napríklad, ak ste spochybnili správnosť údajov, na dobu,
ktorú správca údajov potrebuje na overenie presnosti údajov. Musíte byť včas informovaný, a to aj po
uplynutí obdobia pozastavenia alebo po odstránení príčiny obmedzenia spracúvania údajov, na
základe čoho bolo samotné obmedzenie stiahnuté;
f) právo získať od prevádzkovateľa údajov informácie o príjemcoch, ktorí obdržali žiadosti o vykonaní
akýchkoľvek opráv alebo o vymazaní údajov alebo o obmedzení vykonávaného spracúvania, s
výnimkou prípadu, keď je to nemožné, alebo keď by bolo potrebné vynaložiť neúmerné úsilie.
g) právo získať Vaše osobné údaje v štruktúrovanom formáte, ktorý sa bežne používa a ktorý je strojovo
čitateľný, a tiež právo postúpiť tieto údaje inému správcovi údajov bez obmedzenia zo strany
pôvodného správcu údajov v prípadoch, ktoré sú uvedené v čl. 20 nariadenia GDPR, a právo na
priame postúpenie vašich osobných údajov od jedného správcu údajov druhému, ak je to technicky
uskutočniteľné.
Pokiaľ ide o získanie ďalších informácií a o odoslanie Vašej žiadosti, kontaktujte správcu údajov na emailovej adrese privacy@forpsi.sk. Aby bolo možné zaručiť, že vyššie uvedené práva uplatňujete Vy a
nie neoprávnené tretie osoby, správca údajov môže požadovať, aby ste poskytli iné informácie
potrebné na tento účel.
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Ako a kedy môžete vzniesť námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov? (článok 21
nariadenia GDPR)
Z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou, môžete kedykoľvek vzniesť námietku voči
spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je takáto námietka založená na oprávnených dôvodoch,
alebo ak ide o obchodné propagačné činnosti. Môžete tak urobiť zaslaním žiadosti prevádzkovateľovi
údajov na e-mailovú adresu privacy@forpsi.sk.
Máte právo na to, aby vyše osobné údaje boli vymazané, ak správca údajov nemá žiaden oprávnený
dôvod, ktorý by mal prednosť pred takouto žiadosťou, a v každom prípade, keď ste vzniesli námietku
voči spracúvaniu údajov na účely obchodných propagačných aktivít.

Komu môžete predložiť svoju sťažnosť? (článok 15 nariadenia GDPR)
Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné prebiehajúce správne alebo súdne konanie, svoju sťažnosť
môžete predložiť príslušnému dozornému orgánu na území Slovenskej republiky (Slovenský úrad pre
ochranu osobných údajov), t. j. úradu, ktorý vykonáva svoje povinnosti a uplatňuje svoje práva v
členskom štáte, v ktorom došlo k porušeniu nariadenia GDPR.
Všetky aktualizácie týchto informácií vám budú oznámené včas a prostredníctvom vhodných
prostriedkov a budete informovaný aj o tom, či správca údajov spracúva Vaše údaje na iné účely než
na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov pred začatím a po tom, čo ste udelili
svoj súhlas, ak bol potrebný.

***
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