ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE
Kedy sa použijú tieto zásady pre používanie súborov cookie?
Tieto Zásady pre používanie súborov cookie (ďalej len „Zásady“) popisujú spôsob, akým
spoločnosť RAMIRENT spol. s r.o. (ďalej len „Ramirent“ alebo „my“) používa na svojich
internetových stránkach súbory cookie. Prečítajte si prosím tieto Zásady pozorne, aby ste
zistili, ako Vám môžu súbory cookie uľahčiť využívanie našich internetových stránok a ako
môžete spravovať súbory cookie na svojom zariadení.
Čo sú to súbory cookie?
„Súbory cookie“ alebo „cookies“ sú informácie, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača, tabletu
alebo telefónu (ďalej len „zariadenia“), keď navštívite internetové stránky. Súbory cookie
môžu slúžiť na rozoznanie Vášho zariadenia pri návšteve určitých internetových stránok. Aby
Vám uľahčili využívanie týchto stránok, pamätajú si užitočné podrobnosti z Vašich
predchádzajúcich návštev. Cookies využíva väčšina internetových stránok, vrátane tých
našich.
Samotné súbory cookie nie je možné použiť na Vašu identifikáciu, ale v kombinácii s ďalšími
informáciami môžu byť s Vami priamo či nepriamo spájané. V týchto prípadoch je možné
súbory cookie považovať za osobné údaje. Nesnažíme sa Vás na základe cookies osobne
identifikovať. Ak tak robíme, dbáme na to, aby všetky informácie zo súborov cookie boli
spracúvané ako osobné údaje v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.
Prečo používame cookies?
Údaje získané z cookies používame na základe nášho oprávneného záujmu, aby sme:
⎯
⎯
⎯
⎯

mohli vytvárať štatistické údaje o využívaní našich internetových stránok,
mohli sledovať účinnosť našej reklamy,
zaistili bezpečnosť našich internetových stránok, a
uľahčili Vám počas návštevy našich internetových stránok ich využívanie.

Aké súbory cookie využívame?
Na našich internetových stránkach môžeme využívať nasledujúce kategórie súborov cookie:
Funkčné súbory cookie
Tieto súbory sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať v rámci internetových
stránok a využívať ich funkcie.
Výkonnostné súbory cookie
Tieto súbory cookie zhromažďujú anonymné štatistické informácie o tom, ako ľudia
využívajú naše internetové stránky. Výkonnostné cookies nám napríklad pomáhajú
lepšie zistiť, ako používatelia prehliadajú alebo využívajú naše internetové stránky
a upozorňujú na oblasti, ktoré majú najväčšie využitie.
Ako dlho zostávajú cookies uložené v mojom zariadení?
Doba uchovávania súborov cookie na Vašom zariadení je rozdelená do dvoch kategórií.

Súbory cookie platné po dobu relácie
Súbory cookie platné po dobu relácie sa ukladajú do okamihu, kým zavriete svoj
prehliadač. Tieto súbory sa neukladajú na pevný disk Vášho zariadenia.
Trvalé súbory cookie
Trvalé súbory cookie sa ukladajú na Váš pevný disk, pokiaľ ich neodstránite alebo
kým neskončí ich platnosť (viď nižšie). Informácie získané z trvalých súborov cookie
budeme ukladať maximálne po dobu 13 mesiacov.
Cookies tretích strán
Na svojich internetových stránkach využívame predovšetkým súbory cookie tretích strán. Ide
o nasledovné služby:
Názov služby
Google Analytics
Smartlook
(smartlook.com)
TOPlist (toplist.cz)
Sklik.cz

Popis využitia cookies
Sledovanie pohybu návštevníkov
na
našich
internetových
stránkach.
Sledovanie pohybu návštevníkov
na celej internetovej stránke a
pohybu užívateľov v rámci
konkrétnych podstránok.
Meranie
návštevnosti
internetových stránok
Sledovanie účinnosti reklamy.

Platnosť cookies
2 dni
13 mesiacov

30 dní
30 dní

Za použitie týchto cookies tretími stranami nenesieme zodpovednosť. Pozorne si prosím
prečítajte zásady ochrany súkromia týchto tretích strán dostupné na ich internetových
stránkach, napr. tu:
Názov služby
Google Analytics
Smartlook
(smartlook.com)
TOPlist (toplist.cz)
Sklik.cz

Odkaz na zásady ochrany súkromia
https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz
https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/
https://o.toplist.cz/dokumentace/osobni-udaje/
https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/

Akými spôsobmi môžem spravovať súbory cookie na svojom zariadení?
Súbory cookie môžete povoliť alebo zakázať v nastavení prehliadača. V nastavení prehliadača
môžete aj vymazať históriu súborov cookie vo svojom zariadení.
Prijatím cookies spravidla dosiahnete maximálne možné využitie našich internetových
stránok. Ak súbory cookie zakážete, nemusia niektoré prvky našich internetových stránok na
Vašom zariadení fungovať a nemusíte mať prístup do všetkých častí našich internetových
stránok. Preto Vám odporúčame, aby ste súbory cookie povolili.
Mám ešte nejaké otázky ohľadom cookies. Koho môžem kontaktovať?
Ak chcete získať viac informácií o používaní súborov cookie na našich internetových
stránkach, neváhajte nás kontaktovať na sukromie@ramirent.sk.

