PRAVIDLÁ SÚBOROV COOKIES
MYFIRSTSTOP.SK PODMÍNKY SOUBORŮ COOKIES
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BSSK (Bridgestone Europe NV/SA, organizačná zložka Slovensko, Michalská 9, 811 01 Bratislava)
používa cookies na zvýšenie spokojnosti návštevníkov na svojich internetových stránkach.
www.myfirststop.sk automaticky nezhromažďuje žiadne informácie s výnimkou informácií
obsiahnutých v cookies.
Cookies sú počítačové dáta, konkrétne textové súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení
užívateľa webových stránok pre účely používanie webových stránok. Súbory cookie zvyčajne obsahujú
názov webovej stránky pôvodu, čas ukladanie na koncovom zariadení a jedinečné číslo.
Prevádzkovateľ webových stránok (They.pl so sídlom na ul. Konstruktorska 12, 12-673 Varšava) ukladá
a pristupuje k cookies na koncovom zariadení užívateľa webových stránok.
BSSK je správcom osobných údajov, ktoré spracováva webová stránka.
Súbory cookies sa používajú na nasledujúce účely:

a)

prispôsobenie stránok webových stránok užívateľským preferenciám a optimalizáciu využitia
webových stránok; konkrétne súbory cookie umožňujú rozpoznať zariadenie užívateľa webových
stránok a zobraziť prispôsobenú webovú stránku;
b) vytváranie štatistík s cieľom pomôcť pochopiť, ako užívatelia webových stránok používajú webové
stránky, aby zlepšili ich štruktúru a obsah;
c) zachovanie relácie užívateľa webových stránok (po prihlásení), takže používateľ nemusí znovu zadávať
prihlasovacie meno a heslo na každej jednotlivej webovej stránke;
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SPRACOVANÉ TYPY SÚBOROV COOKIES

Webové stránky používajú dva hlavné typy súborov cookie: cookies relácií a trvalé súbory cookie.
Súbory cookie relácií sú dočasné súbory uložené na koncovom zariadení užívateľa, kým sa používateľ
odhlási, opustí webovú stránku alebo vypne softvér (webový prehliadač). Trvalé súbory cookie sú
ukladané na koncovom zariadení užívateľa po dobu určenú v parametroch cookie alebo do doby, než
užívateľ odstráni.
Webové stránky používajú nasledujúce typy súborov cookie:

a)

"Nevyhnutné" cookies umožňujúci využívať služby ponúkané webovou stránkou, napr. Overovanie
cookies používaných v službách, ktoré vyžadujú overenie webových stránok;
b) súbory cookie používané na zaistenie zabezpečenia, napr. slúži na detekciu zneužitia autentizácie
webových stránok;
c) "Výkonné" cookies, ktoré umožňujú zhromažďovanie informácií o spôsobe používania stránok
webových stránok;
d) "Funkčné" súbory cookie umožňujúci "zapamätanie" používateľských nastavení používateľa a
personalizácia používateľského rozhrania týkajúce sa napríklad. Zvolený jazyk alebo región, veľkosť
písma, vzhľad webovej stránky atď.;
e) "Reklamné" súbory cookie umožňujúci personalizáciu reklamného obsahu poskytovaného
používateľom.
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SOFTWARE POUŽÍVAJÚCA SÚBORY COOKIES

V mnohých prípadoch softvér pre prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) automaticky
umožňuje ukladanie súborov cookie do koncového zariadenia užívateľa. Používatelia webových
stránok môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia cookies. Tieto nastavenia môžu byť zmenené tak, aby
blokovala podporu automatických súborov cookie v nastavení prehliadača alebo aby informovala o
každom nahrávaní do zariadenia užívateľa webových stránok. Podrobné informácie o možnostiach a
zaobchádzanie s cookies nájdete v nastavení softvéru (webového prehliadača).
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Prevádzkovateľ webových stránok informuje, že obmedzenie používania cookie môžu ovplyvniť
niektoré funkcie dostupné na stránkach webových stránok.
Súbory cookie uložené na koncovom zariadení užívateľa webových stránok môžu tiež použiť inzerenti a
partneri spolupracujúci s prevádzkovateľom webových stránok.
Viac informácií o cookies nájdete na www.bridgestone.eu.

