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ÚVOD
Zásady pozostávajú z kategorizácie súborov cookie, vyčlenenia ich funkcií a spôsobov použitia.
Pôvodne boli identifikované štyri kategórie:
(1) nevyhnutne potrebné súbory cookie,
(2) prevádzkové súbory cookie,
(3) funkčné súbory cookie
(4) cielené alebo reklamné súbory cookie.
Existujú dva typy súborov cookie založené na životnosti: súbory cookie relácie a trvalé súbory
cookie. Súbory cookie relácie sa vytvárajú v podpriečinku používateľovho prehliadača dočasne,
len pokým sa používateľ zdržiava na webovej stránke. Keď používateľ túto webovú stránku
opustí, súbor relácie sa odstráni. Trvalé súbory cookie naopak zostávajú uložené v podpriečinku
prehliadača a opätovne sa aktivujú, keď používateľ navštívi webovú stránku, ktorá tento
konkrétny súbor cookie vytvorila. Trvalý súbor cookie zostáva v podpriečinku prehľadávača po
dobu nastavenú v súbore cookie.
Cookie sa automaticky ukladá do priečinku pre cookie - do pamäte prehliadača - a zvyčajne
obsahuje:
• názov servera, z ktorého bol súbor cookie odoslaný,
• životnosť súboru cookie,
• hodnota - zvyčajne náhodne vygenerované jedinečné číslo.
Server webstránky, ktorý poslal súbor cookie, používa toto číslo na rozpoznanie používateľa,
keď sa tento vráti na stránku alebo keď prechádza z podstránky na podstránku. Čítať a používať
súbor cookie môže iba server, ktorý poslal daný súbor.
Cookie je textový reťazec informácií, ktoré webová stránka prenáša do súboru cookie v
prehliadači na pevnom disku počítača, aby si webová stránka mohla používateľa zapamätať.
Súbor cookie zvyčajne obsahuje názov domény, z ktorej cookie pochádza, „životnosť“ cookie a
hodnotu, obvykle náhodne vygenerované jedinečné číslo. Na väčšine webových stránok sa
používajú dva typy súborov cookie – súbory cookie relácie, ktoré sú dočasné a zostávajú v
priečinku pre súbory cookie vášho prehliadača, len pokým používateľ neopustí stránku, a trvalé
súbory cookie, ktoré zostávajú v priečinku pre súbory cookie v prehliadači oveľa dlhšie
(konkrétna lehota závisí od životnosti daného súboru cookie).
Súbory cookie môžu pomôcť webovej stránke rýchlejšie usporiadať obsah tak, aby vyhovoval
záujmom používateľov.
ČO SÚ SÚBORY COOKIE
Súbory cookie sú stručné informácie, ktoré do vášho počítača uložila navštívená webová
stránka, aby vám na webovej stránke sprístupnila určité funkcie a umožnila regulovať jej obsah
podľa vašich preferencií. Môžu ukladať údaje o stránkach, kde ste uviedli kľúčové informácie
(napr. keď zadáte heslo). Žiadosť o súhlas s uložením týchto informácií však dostanete a
potvrdíte len raz. Súbory cookie môžu byť použité na niektorých podstránkach portálu, aby sme
prehliadanie portálu mohli prispôsobiť konkrétnym používateľom; nepoužívajú sa na určenie
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osobnej identity niekoho, kto iba navštívi túto stránku.
AKÉ DRUHY SÚBOROV COOKIE POUŽÍVAME
Súbory cookie relácie
Tieto súbory cookie sú dočasné a odstránia sa ihneď po zatvorení prehliadača. Tento typ
súborov cookie sa používa na uchovanie informácií, ktoré nám poskytnete pri prezeraní
podstránok našej webovej stránky.
Súbory cookie relácie môžete odmietnuť v nastavení ochrany osobných údajov vo svojom
prehliadači. Upozorňujeme však, že prehliadanie potom nemusí správne fungovať, najmä ak ich
zamietnete na všetkých webových stránkach.
Analytické súbory cookie
Analytické súbory cookie môžu obsahovať dočasné aj trvalé súbory cookie, pomocou ktorých
sledujeme, ako používate našu webovú stránku a ako dlho sa na nej zdržujete. Analytické
súbory cookie neobsahujú žiadne identifikačné informácie o vašej osobe, ale pomáhajú nám
vylepšiť spôsob, akým vám poskytujeme náš obsah.
Informácie o možnostiach deaktivácie analytických súborov cookie nájdete v nastaveniach
ochrany osobných údajov vo vašom prehliadači.
Funkčné súbory cookie
Funkčné súbory cookie zaznamenávajú a ukladajú vaše voľby, aby vám zjednodušili prezeranie
našej webovej stránky. Funkčné súbory cookie si napríklad pri každej návšteve nášho portálu
pamätajú, aký jazyk ste si nastavili. Informácie o tom, ako deaktivovať funkčné súbory cookie,
nájdete v nastaveniach ochrany osobných údajov vo vašom prehliadači.
Súbory cookie tretích strán
Tieto súbory cookie používajú tretie strany, zvyčajne portály sociálnych médií ako Google+,
Facebook alebo YouTube. Vďaka súborom cookie tretích strán môžete jednoducho zdieľať náš
obsah na vašich sociálnych médiách a môžeme vám tiež ponúknuť videá, ktoré uverejňujeme na
YouTube. Používanie týchto súborov cookie môžete zakázať v nastaveniach ochrany osobných
údajov vo svojom prehliadači. Upozorňujeme však, že tým deaktivujete aj všetky spomínané
funkcie.
Prečo používame súbory cookie
Ako sme už uviedli, súbory cookie používame preto, aby naša webová stránka fungovala
optimálne a aby sme prispôsobili náš obsah vašim osobným preferenciám. Keďže naša
spoločnosť je regulovaným brokerom, môžete si byť istí, že s tretími stranami nebudeme zdieľať
žiadne osobné informácie, bez ohľadu na to, akým spôsobom sme ich získali. Ak chcete získať
podrobnejšie informácie o tom, ako používame vaše údaje, prečítajte si naše Zásady ochrany
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osobných údajov. Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať.
Účelom tohto dokumentu je zverejniť požiadavky na používanie súborov cookie a stanoviť
zásady, ktorými by sa malo riadiť oddelenie IT pri implementácii, podpore a používaní súborov
cookie z webovej stránky spoločnosti. Tieto požiadavky sa musia dodržiavať, ako je uvedené v
tomto dokumente, aby sa podnikové systémy a údaje chránili pred neoprávneným prístupom
alebo zneužitím.
Zavedením týchto zásad sa u používateľov vytvoria isté očakávania, a preto je dôležité, aby sa
na webovej stránke aplikovali dôsledne a správne, najmä tým, že súbory cookie nebudú
zaradené do nesprávnej kategórie alebo nesprávne označené. Táto príručka je preto užitočným
nástrojom na zabezpečenie súladu.
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