ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE
Heineken Slovensko, a.s. („my“ alebo „HEINEKEN“) používa súbory cookie, aby vám poskytla lepšiu
online skúsenosť. Ak chcete naplno využiť webovú lokalitu www.rozumne.sk, váš počítač, tablet alebo
mobilný telefón budú musieť prijímať súbory cookie. Domnievame sa, že je dôležité, aby ste vedeli, aké
súbory cookie naša webová lokalita používa a na aké účely. To pomôže ochrániť vaše súkromie a
zároveň vám zabezpečí tú najlepšiu skúsenosť online.
Našim cieľom je spraviť vašu online skúsenosť a interakciu čo najviac informatívnu a relevantnú. Na
dosiahnutie tohto cieľa môžeme na základe Vášho súhlasu používať súbory cookie alebo podobné
techniky. Svoj súhlas s prijímaním súborov cookie spôsobom stanoveným v týchto Zásadách
používania súborov cookie v súvislosti s používaním tejto webovej lokality nám môžete udeliť cez
vyskakovacie bannery. Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali Zásady používania súborov cookie, aby
ste vedeli, aké súbory cookie naša webová lokalita využíva a na aké účely. Ak naďalej nebudete chcieť
prijímať súbory cookie v súvislosti s používaním tejto webovej lokality, môžete vypnúť súbory cookie
postupom uvedeným nižšie, ale tento krok môže ovplyvniť funkčnosť webovej lokality.

ČO JE SÚBOR COOKIE?
Po odoslaní formulára o vekovej bráne a vstupe na webovú lokalitu a udelení Vášho súhlasu
s používaním cookie, bude táto webová lokalita využívať takzvané „súbory cookie“. Súbory cookies sú
malé textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvá informácií, ktoré sa stiahnu a môžu byť uložené
na vašom používateľskom zariadení, napríklad v počítači (alebo inom zariadení, ktoré podporuje
internet, napríklad smartphone alebo tablet). Môžeme použiť podobné techniky, ako sú pixely, webové
majáky a odtlačky prstov zariadenia. Z dôvodu konzistentnosti budú všetky tieto techniky spolu ďalej
označované ako „súbory cookie“.
Tieto Zásady používania súborov cookie vám poskytujú informácie o súboroch cookie, ktoré používame
a prečo. Naše Zásady ochrany osobných údajov obsahujú úplné informácie o ďalších informáciách,
ktoré môžeme zhromažďovať a ako môžeme používať vaše osobné údaje.

SÚBORY COOKIE POUŽÍVANÉ NA WEBOVEJ LOKALITE
HEINEKEN používa niekoľko rôznych typov súborov cookie. Niektoré z nich sú cookie relácie, ktoré sú
dočasné a umožňujú nám prepojiť vaše akcie počas relácie prehliadača. Súbory cookie relácie budú
automaticky vymazané pri zatvorení vášho prehliadača. Ostatné súbory cookie sú trvalé súbory cookie,
ktoré zostanú vo vašom zariadení počas obdobia uvedeného v súbore cookie. Webová lokalita používa
súbory cookie na nasledujúce účely:


POŽADOVANÉ SÚBORY COOKIES Požadované súbory cookie sú nevyhnutné a pomáhajú vás
navigovať na webových stránkach. Zvyšujú užívateľskú nenáročnosť webovej lokality pre
návštevníkov. Tieto súbory cookie zabezpečujú, aby ste prešli vekovou bránou iba raz. Tieto
súbory cookie tiež pomáhajú podporovať zabezpečenie webovej lokality a základné funkcie.



SÚBORY COOKIE VÝKONU Súbory cookie výkonu nám pomáhajú pochopiť správanie našich
návštevníkov a používanie webovej lokality agregovaným spôsobom . Napríklad tieto súbory
cookie môžeme použiť na získanie náhľadu na to, ako naši návštevníci využívajú našu webovú
lokalitu. Znamená to, že môžeme zistiť, čo funguje a čo nie, umožňuje nám to neustále
zlepšovať webovú lokalitu a merať, aká efektívna je naša reklama a komunikácia.



Používame súbory cookie služby Google Analytics s cieľom získať celkový pohľad na návyky
návštevníkov a množstvo návštevníkov a pomôcť zlepšiť celkovú skúsenosť na našich webovej
lokalite. Môžete odmietnuť používanie súborov cookie výberom príslušných nastavení vo
vašom prehliadači, ako je popísané vyššie. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť
Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a IP adresu) stiahnutím a inštaláciou
doplnku
prehliadača
dostupného
na
stránke
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB#. Službu Google Analytics môžete
zakázať pomocou odkazu zakázať službu Google Analytics . Tento odkaz vytvorí súbor cookie
na vyňatie (opt-out), ktorý zabráni ďalšiemu spracovaniu vašich údajov. Ďalšie informácie o
súboroch cookie služby Google Analytics nájdete na stránkach pomocníka a v zásadách
ochrany
osobných
údajov
spoločnosti
Google:
Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google Stránky pomocníka služby Google
Analytics.]



SÚBORY COOKIE KOMUNIKÁCIE Webová lokalita umožňuje používanie súborov cookie
sociálnych sietí tretích strán (napr. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn). To vám umožňuje
zdieľať obsah webovej lokality na sociálnych sieťach. Tieto tretie strany môžu používať súbory
cookie na vlastné účely. My nemáme vplyv na to, ako tieto sociálne siete využívajú vaše údaje.
Ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré súvisia so sociálnymi sieťami nájdete v ich vlastných
zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie.

Tieto reklamné súbory cookie sa takisto používajú na obmedzenie počtu zobrazených reklám, ako aj
na meranie účinnosti reklám.
Aj keď sa tieto reklamné súbory cookie nepoužívajú, vezmite prosím na vedomie, že na našej lokalite
vám môžu byť zobrazované reklamy; tieto reklamy však nebudú prispôsobené vašim záujmom. Tieto
reklamy môžu byť napríklad upravené podľa obsahu webovej lokality. Tento typ internetových reklám
súvisiacich s obsahom môžeme porovnať s reklamou v televízii. Ak napríklad, povedzme, sledujete
program o varení v televízii, počas reklamných prestávok sa často objavuje reklama o výrobkoch
súvisiacich s varením počas vysielania tohto programu.

OVLÁDAJTE NASTAVENIA SÚBOROV COOKIE
Akonáhle ste nám odsúhlasili používanie súborov cookie, do vášho počítača alebo zariadenia uložíme
súbor cookie, ktorý si to pre ďalší krát zapamätá. Ak chcete kedykoľvek odvolať súhlas so súbormi
cookie, musíte svoje súbory cookie odstrániť pomocou nastavení internetového prehliadača. Mali by
ste to urobiť prostredníctvom nastavení prehliadača pre každý prehliadač, ktorý používate.
Upozorňujeme, že niektoré z našich služieb nebudú fungovať, ak váš prehliadač nebude akceptovať
súbory cookie. Môžete však povoliť súbory cookie z konkrétnych webových lokalít tým, že vo vašom
internetovom prehliadači budú nastavené ako „dôveryhodné webové lokality“. Nasledujúce odkazy
vám môžu pomôcť pri spravovaní nastavení súborov cookie alebo môžete vo webovom prehliadači
použiť
voľbu
„Pomocník“
pre
viac
informácií.
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies Google
Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=sk&answer=95647 Safari:
http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera:
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Adobe
(súbory
flash
cookie):
https://www.adobe.com/support/flash/downloads.html

Ak chcete zablokovať konkrétne súbory cookie služby Google Analytics, môžete nainštalovať doplnok
prehliadača na odmietnutie služby Google Analytics, ktorý poskytuje spoločnosť Google.

PREHĽAD SÚBOROV COOKIE
Nižšie je uvedený úplný zoznam súborov cookie používaných na www.rozumne.sk:

Potrebné súbory cookie
MENO

PHPSessionID

PRETRVÁVANIE POPIS

1 rok

ZDROJ

Vytvorenie unikátneho random reťazca čisel a
písmen, ktorý počas jedného roka od
vytvorenia(respektíve do vymazania cookies) web
umožňuje užívateľovi navštíviť stránku bez
opätovného zadávania veku v AgeCheck.

Súbory cookie výkonu (pozri časť 3c týchto zásad)
MENO

PRETRVÁVANIE POPIS

ZDROJ

_ga

Do
konca
Cookies využívané službou Google Analytics
návštevy

Google

_gid

Do
konca
Cookies využívané službou Google Analytics
návštevy

Google

Súbory cookie komunikácie
MENO

PRETRVÁVANIE POPIS

ZDROJ

_fbPixel

Do
konca
Cookies využívané spoločnosťou Facebook
návštevy

Facebook

ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY
Tieto zásady používania súborov cookie budeme prehodnocovať a z času na čas aktualizovať.
Akékoľvek zmeny v týchto zásadách používania súborov cookie budú zverejnené na našej webovej
lokalite, a budete o nich informovaný. Na tejto webovej lokalite môžete získať ich najnovšiu verziu.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky a/alebo pripomienky, kontaktujte nás na našej stránke
http://www.rozumne.sk/kontakt v časti kontakty výberom predmetu žiadosti „Ochrana osobných
údajov“.

