Zásady používania súborov cookies
pre webovú stránku4lifedirect.sk

Nasledujúce zásady používania súborov cookies sú súčasťou nášho Prehlásenia o ochrane
osobných údajov. Viac informácií o našej spoločnosti a našich postupoch ochrany osobných údajov
nájdete v našom Prehlásení o ochrane osobných údajov.
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1. Prehľad súborov cookies
Súbory cookies sú krátke textové súbory uložené vo Vašom internetovom prehliadači prostredníctvom prezeraných webových stránok.
Cookies sú široko využívané na zabezpečenie efektívnej prevádzky webových stránok alebo poskytovanie webových služieb a funkcií.
Súbory cookies môžu byť „trvalé“ alebo „dočasné“. Trvalé cookies sú prehliadačom uložené na určité časové obdobie, pokiaľ ich
používateľ nevymaže skôr. Dočasné súbory cookies nie sú prehliadačom uložené, po zatvorení okna prehliadača sa automaticky odstránia.
Súbory cookies môžu mať viacero funkcií, ako napríklad zhromažďovanie informácií a ukladanie individuálnych nastavení pre
návštevníkov webových stránok. Okrem iného používame súbory cookies v našich výpočtoch a postupoch uzatvárania zmlúv a umožňujú
nám jednoduchšie používanie webových stránok.
Používaním webovej stránky 4lifedirect.sk vyjadrujete súhlas s používaním cookies v súlade s pravidlami. Ak nesúhlasíte s používaním
súborov cookies, prosím nakonfigurujte si tak svoj prehliadač, alebo nepoužívajte webovú stránku 4lifedirect.sk.

2. Konfigurácia prehliadača, zapnutie/vypnutie súborov cookies
Každý prehliadač umožňuje návštevníkom webových stránok rozhodnúť sa, či budú cookies prijímať alebo blokovať. Väčšina
prehliadačov v predvolenom nastavení prijíma súbory cookies. Tieto predvolené nastavenia je možné upraviť tak, aby zablokovali súbory
cookies alebo aby odoslali návštevníkovi varovanie, že webové stránky používajú súbory cookies. Je dôležité vedieť, že prijímanie
cookies je nevyhnutným predpokladom na používanie služieb niektorých webových stránok, vrátane 4lifedirect.sk. Preto ak zablokujete
súbory cookies, môžete zaznamenať buď neočakávané správanie sa webovej stránky, alebo dokonca nebudete môcť používať webové
služby vôbec.

3. Ďalšie informácie o nastaveniach ochrany osobných údajov pre najobľúbenejšie prehliadače nájdete
na nižšie uvedených odkazoch:
• Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk)
• Firefox (https://support.mozilla.org/sk/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se)
• Microsoft Internet Explorer 11 (http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11)
• Microsoft Internet Explorer 10 (http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10)
• Microsoft Internet Explorer 9 http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9)
• Microsoft Internet Explorer 8 (http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8)
• Safari (https://support.apple.com/)

4. Používame súbory cookies tretích strán?
Niektoré súbory cookies, ktoré používa 4lifedirect.sk, sú naše, niektoré sú tretích strán. Súbory cookies tretích strán pochádzajú od
nasledujúcich partnerov:
• www.google.sk/
Služba 4lifedirect.sk využíva Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Služba
Google Analytics používa súbory cookies, t. j. textové súbory uložené vo Vašom počítači určené na analýzu používania webových
stránok. Spoločnosť Google odošle informácie vygenerované súborom cookie ohľadom používania webovej stránky (vrátane Vašej IP
adresy) na svoje americké servery a uloží ich tam. Spoločnosť Google využíva tieto informácie na posúdenie Vášho používania webových
stránok, na prípravu správ pre prevádzkovateľov webových stránok o aktivitách na webových stránkach a na poskytovanie ďalších
služieb relevantných pre aktivity na webových stránkach a používanie internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie zverejniť
tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak dané tretie strany spracúvajú informácie v súlade so zmluvnou uzatvorenou so
spoločnosťou Google. Spoločnosť Google nepriraďuje Vašu IP adresu k iným údajom uloženým spoločnosťou Google. Konfiguráciou
prehliadača môžete odmietnuť používanie súborov cookies. Upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky
funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že Vaše údaje budú spracovávané vyššie popísaným
spôsobom a za vyššie popísanými účelmi.

5. Remarketing
Používaním webovej stránky 4lifedirect.sk potvrdzujete a súhlasíte s tým, že počas návštevy našej webovej stránky odošleme jeden
alebo viac súborov cookies do Vášho počítača, vďaka čomu získa Váš prehliadač jedinečný identifikátor. Cookies pochádzajú od
spoločnosti Google a používajú sa prostredníctvom systému Google. Tieto súbory cookies sa odošlú do Vášho počítača iba vtedy, keď
navštívite určité webové stránky, preto sa tieto súbory cookies používajú iba na ukladanie Vašich návštev a ich dátumov na týchto
konkrétnych stránkach.

6. Aké druhy súborov cookies existujú a ktoré z nich používame na webovej stránke?
Na webovej stránke 4lifedirect.sk používame dva druhy súborov cookies:
• dočasné cookies
• trvalé cookies
Dočasné cookies sú uložené vo Vašom zariadení len do momentu opustenia webovej stránky 4lifedirect.sk. Trvalé súbory cookies
sú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo kým ich manuálne neodstránite (životnosť súboru cookie, t. j. ako dlho je uložený
v zariadení, závisí od nastavení prehliadača).
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Niektoré webové stránky, ktoré navštívite, zhromažďujú informácie aj pomocou pixelových značiek (známych aj ako čisté gify), ktoré
môžeme zdieľať s tretími stranami, aby priamo podporovali naše propagačné aktivity a vývoj webových stránok. Napríklad informácie
o používaní webových stránok našich návštevníkov môžu byť zdieľané s reklamnými agentúrami tretích strán na efektívnejšie využívanie
reklamných bannerov na našich webových stránkach. Napriek tomu sa informácie nemôžu používať na osobnú identifikáciu, hoci môžu
súvisieť s osobnými údajmi.

7. Cookies používané na webovej stránke 4lifedirect.sk:
Typ súboru
cookies

Funkčnosť

Nevyhnutný

Tieto súbory cookies sú základom pre
prevádzku 4lifedirect.sk a umožňujú
Vám navigáciu na našich webových
stránkach a využívať rôzne dostupné
možnosti. Webová stránka si napríklad
pamätá predchádzajúce kroky (napr.
text, ktorý zadáte), keď sa vrátite späť
na webovú stránku v rámci tých istých
relácií.

Výkon

Tieto súbory cookies nám pomáhajú
pochopiť, ako sa návštevníci pripájajú
k našim webovým stránkam tým,
že poskytujú informácie o navštívených
webových stránkach, čas strávený
na každej stránke, a akékoľvek problémy,
s ktorými sa môžu návštevníci stretnúť,
napr. chybové hlásenia. Pomáhajú
zlepšiť výkonnosť našich webových
stránok.

Zber/identifikácia
osobných údajov:

Odkazy na ďalšie informácie:

Tieto súbory cookies neidentifikujú jednotlivých používateľov.
Ak neakceptujete tieto súbory
cookies, môže to mať vplyv na
webové stránky a na výkonnosť
stránok alebo ich častí.

Tieto súbory cookies neidentifikujú jednotlivých používateľov.
Zberajú sa iba kumulatívne a
anonymné údaje.

Funkčnosť

Tieto súbory cookies umožňujú našim
webovým stránkam zapamätať si Vaše
voľby a predvoľby (napr. meno
používateľa,
jazyk,
geografickú
oblasť), aby sme poskytli osobnejší
online zážitok.

Informácie zhromaždené týmito
súbormi cookies môžu obsahovať
jedinečné identifikačné údaje
zdieľané používateľom, napr.
užívateľské meno. Samozrejme
Vás vždy informujeme, aké
informácie zhromažďujeme, čo
robíme s informáciami a s kým
ich zdieľame.
Ak neakceptujete tieto súbory
cookies, môže to mať vplyv na
výkonnosť a funkčnosť webových
stránok a môže to obmedziť
prístup k obsahu stránok.

Zacielenie/
Reklama

Tieto súbory cookies slúžia na šírenie
obsahu, ktorý je pre používateľa a jeho
záujmy relevantnejší. Tieto cookies
môžu byť použité na doručenie
zacielených reklám používateľovi a
obmedziť koľkokrát sa mu môže
zobraziť reklama. Tiež pomáhajú udržať
efektívnosť našich reklamných kampaní
merateľných na webových stránkach
4lifedirect a non-4lifedirect.sk.
Tieto súbory cookies sa používajú na
zapamätanie webových stránok, ktoré
ste navštívili, a tieto informácie
môžeme zdieľať s tretími stranami,
vrátane inzerentov a našich agentúr.

Väčšina týchto súborov cookies
sleduje zákazníkov na základe ich
IP adresy, a preto môže
zhromažďovať osobné údaje. Viac
informácií o týchto súboroch
cookies, vrátane typov informácií,
ktoré zhromažďujú a ako sa tieto
informácie používajú.
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https://www.zendesk.com/company
/cookies/

8. Ako sa dá súbor cookie ovládať a odstrániť?
Väčšina internetových prehliadačov je konfigurovaná tak, aby prijímala cookies. Tieto nastavenia však môžete zmeniť tak, aby ste
zablokovali súbory cookies alebo aby ste dostali upozornenie, keď budú cookies umiestnené vo Vašom zariadení. Existujú rôzne možnosti
správy súborov cookies. Ak chcete získať ďalšie informácie o nastaveniach prehliadača a ako ich zmeniť, prečítajte si informácie
o prehliadači alebo pomocník.
Ak zakážete súbory cookies, ktoré používame, môže to mať vplyv na používateľský zážitok na webovej stránke 4lifedirect.sk. Napríklad
nebudete môcť navštíviť niektoré časti našej webovej stránky alebo nebudete môcť získať prispôsobené informácie pri návšteve webovej
stránky 4lifedirect.sk.
Ak používate rôzne zariadenia na návštevu a prístup na webovú stránku 4lifedirect.sk (napríklad počítač, smartphone, tablet), uistite sa,
že nastavenia prehliadača sú na každom zariadení nakonfigurované podľa Vašich špecifických potrieb súborov cookies.
Kliknite tu pre viac informácií.

9. Viac informácií
Dočasné: Tieto súbory cookies sa z Vášho zariadenia odstránia, keď opustíte webovú stránku.
Trvalé: Tieto súbory cookies sa neodstránia z Vášho zariadenia, ani keď opustíte webovú stránku. Tieto sú uložené vo Vašom zariadení
dlhší čas.
VÝKON
Názov súboru
cookie

Rozsah
aplikácie

Rozsah
platnosti

Údaje o súbore cookie
Analytické cookies & majáky
AT internet:
http://www.atinternet.com/en/data_protection_policy/
Bitly: http://bitly.com/pages/privacy
ClickTale:
http://www.clicktale.com/privacy-policy
Cloudflare:
http://www.cloudflare.com/security-policy
Gemius:
http://www.gemius.com/privacy-policy.html
Google Analytics:
https://developers.google.com/analytics/devguides/
collection/analyticsjs/cookie-usage
Metrix Lab / Opinion Bar:
http://www.metrixlab.com/privacy-statement/

Analytika/
Sledovanie

Poskytuje anonymné/
kumulatívne informácie
o tom, kde a čo ste urobili
na webových stránkach.

Microsoft:
http://www.microsoft.com/privacystatement/
en-us/core/default.aspx
Trvalé, dočasné
a tretie strany.

New Relic:
https://docs.newrelic.com/docs/new-relicbrowser/
new-relic-cookies
Omniture / Site Catalyst:
http://www.adobe.com/content/dotcom/en/privacy/
cookies.html
pixel.quantserve.com (third party cookies):
https://www.quantcast.com/how-we-do-it/
consumer-choice/privacy-policy/
Qubit:
http://www.qubitproducts.com/about/privacy-policy
Unica:
http://www.ibm.com/privacy/details/us/en/
Web Trends:
http://webtrends.com/terms-policies/privacy/
cookie-policy
Wordpress Stats:
http://automattic.com/privacy/
YouTube Tracking:
http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
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FUNKČNOSŤ
Názov súboru
cookie

Rozsah
aplikácie

Rozsah
platnosti

Údaje o súbore cookie
Add This:
http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
Delicious.com:
https://delicious.com/privacy
Facebook Connect and Facebook plugins:
https://www.facebook.com/about/privacy/your-infoon-other

Sociálne
médiá/zdieľanie

Linkedin:
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Umožňuje Vám zdieľať
svoje komentáre/
hodnotenia/stránky/záložky
a pomáha Vám ľahšie
pristupovať k sociálnym
sieťam a online sociálnym
nástrojom.

Tretie strany.

Oracle:
http://www.oracle.com/us/legal/privacy/overview/index.
html
Pinterest:
https://about.pinterest.com/en/privacy-policy
Tumblr:
http://www.tumblr.com/policy/en/privacy
Twitter:
https://twitter.com/privacy
YouTube:
http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
Yummly:
http://www.yummly.com/privacy/

ZACIELENIE/ REKLAMA
Názov súboru
cookie

Rozsah
aplikácie

Rozsah
platnosti

Údaje o súbore cookie
360tag.com:
http://www.360tag.com/
Adconion:
http://adconion.com/privacy-policy
Adform:
http://site.adform.com/privacy-policy/
Admeta:
http://www.admeta.com/w3c/privacypolicy.html
Adnxs.com:
http://www.appnexus.com/platform-policy

Sledovanie
webových stránok

Poskytuje anonymné
informácie o návštevníkoch,
vrátane webových stránok,
ktoré navštívili predtým
a/alebo po tom, ako sa
dostali na webovú stránku
4lifedirect.

Adscale:
https://www.ghostery.com/en/apps/adscale
Trvalé, dočasné
a tretie strany.

Adtech:
http://www.adtech.com/en/service/cookies.html
App Nexus:
http://www.appnexus.com/platform-policy
Criteo:
http://www.criteo.com/en/privacy-policy
Distillery:
http://dstillery.com/privacy/
Doubleclick.net:
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Improve Digital:
http://www.improvedigital.com/en/platformprivacy-policy
Internet Billboard:
https://www.ghostery.com/en/apps/internet_billboard
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ZACIELENIE/ REKLAMA
Názov súboru
cookie

Rozsah
aplikácie

Rozsah
platnosti

Údaje o súbore cookie
Mathtag.com:
http://www.mediamath.com/privacy/
Nielsen NetRatings Site Census:
http://www.nielsenonline.com/corp.jsp?section=leg_prs&nav=1
Pubmatic:
http://www.pubmatic.com/privacy-policy.php
Quisma.com:
http://privacy.quisma.com/uk/privacy-policy/
Rubicon:
http://www.rubiconproject.com/privacy/
SmartAdserver:
http://smartadserver.com/privacy-policy
Specificclick.net:
http://corp.specificmedia.com/privacy
Turn:
http://www.turn.com/privacy
Undertone.com:
http://undertone.com/privacy
Weborama.fr:
https://www.weborama.com/e-privacy/ourcommitment/
YieldLab:
https://www.ghostery.com/en/apps/yieldlab
Zenovia:
http://www.zenoviaexchange.com/website-privacypolicy/

RÔZNE
Názov súboru
cookie

Rozsah
aplikácie

Rozsah
platnosti

Rich media

Podporujte rôzne aspekty
rôznych funkcií 4lifedirect
a partnerských webových
stránok, ako je napríklad
prehrávanie videa a
sťahovanie lojálnych
aplikácií.

Domény majáka

Webové majáky podporujú
rôzne časti funkcií webových
stránok 4lifedirect.sk.
Webové majáky (známe tiež
ako pixelové značky alebo
čisté GIFy) monitorujú
správanie návštevníkov
webových stránok
a poskytujú spoločnostiam
tretích strán informácie
o aktivite používateľov na
webových stránkach
a IP adresách používateľa.

Trvalé, dočasné
a tretie strany.

Iné

Podporujte rôzne funkčné
časti webových stránok
4lifedirect.sk.

Trvalé, dočasné a
tretie strany.

Trvalé, dočasné
a tretie strany.

Údaje o súbore cookie

Vimeo:
http://vimeo.com/cookie_policy
YouTube:
http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/

Na stránke 4lifedirect.sk používame rôzne majáky
a poskytli sme niekoľko príkladov o tom,
ako fungujú niektoré z najpoužívanejších
webových majákov.
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Flashtalking a TangoZebra – zhromažďovanie
anonymných údajov (informácie o prehliadači,
operačnom systéme, zobrazeniach stránok), ktoré
môžu byť použité na poskytovanie relevantnejšieho
obsahu používateľom; tieto dáta sa môžu použiť aj
na meranie populárnych kampaní/webových stránok.
Tieto kumulatívne údaje sa zdieľajú s tretími
stranami.

