Informácie a pravidlá používania webovej stránky
Súbory cookie na stránke zlepšujú pohodlie návštevníkov a kvalitu používania webovej stránky, resp. slúžia na štatistické
účely. Návštevou webovej stránky súhlasíte aj s používaním súborov Cookie. Pokiaľ si neželáte, aby
webová stránka vytvárala vo vašom počítači súbory Cookie, žiadame vás, aby ste ju opustili alebo vypnite povolenie
súborov Cookie v nastaveniach vášho prehliadača. (pozri nižšie).

Čo je súbor cookie a prečo je potrebný?
Súbor cookie je malý prvok na ukladanie údajov, v ktorom webová stránka ukladá informácie, ktoré sa konkrétne týkajú
klienta.
Bez súborov cookie na webových stránkach nefunguje veľmi veľa vecí:

•
•
•
•
•
•
•

online platba
systémy košíkov internetových obchodov
akýkoľvek prístup (vrátane Facebook, Google... atď. loginov alebo prístupu
za účelom príspevku na blogu)
vnastavenia video site-ov
v určitých prípadoch prepínanie medzi mobilnou a stolnou verziou
atď.

Umožňujú tiež webovým stránkam rozpoznať prehliadač, a tak sa napríklad prispôsobiť mobilnému alebo stolnému
vzhľadu, resp. môžu zohrávať úlohu pri zabezpečení prechodu medzi týmito dvoma.
Súbory cookie okrem toho poskytujú vlastníkovi webovej stránky možnosť sledovať procesy návštevnosti a zlepšovať tak
obsah stránky s ohľadom na zvyky pri návštevách. Tieto informácie nepredstavujú riziko, ale prispievajú k rozvoju vami
navštevovanej webovej stránky. V tomto prípade sa neukladajú údaje vhodné na osobnú identifikáciu.
Stránka zhromažďuje aktivitu návštevníkov pomocou Google Analytics, k čomu sa vo vašom počítači vytvárajú súbory
cookie. Zhromažďovanie údajov sa uskutočňuje anonymne, nie je vhodné na osobnú identifikáciu. Zásady ochrany
osobných údajov a informácie spoločnosti Analytics nájdete
tu:https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hu
Na stránke vzniká aj súbor cookie týkajúci sa prevádzky PHP session (relácie). Pomocou toho dokáže webová stránka
sledovať, či pri návšteve novej podstránky ste návštevníkom ešte stále vy a nie niekto iný. Bez toho by bola každá vaša
návšteva stránky návštevou „cudzou osobou“, čo by spôsobilo, že medzi vašimi návštevami dvoch podstránok by sme
nedokázali vhodne preniesť údaje, ktoré sú v mnohých prípadoch potrebné pre fungovanie. (všeobecným príkladom je
košík alebo zapamätanie si predchádzajúcich krokov jednej kalkulácie)
Pomocou addthis.com je možné na stránke zdielanie stránky prostredníctvom rôznych služieb (ako Facebook, Google,
email). Stránka addthis.com vytvára vo vašom počítači súbory cookie, ktoré sa zúčastňujú zberu údajov. Presné pravidlá
sú dostupné tu: http://www.addthis.com/privacy
Pokiaľ stránka používa Adsense (online reklamná služba), súvisiace informácie sú
dostupnétu:http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
Facebook tiež môže používať súbory cookie v tom prípade, ak sa na stránke používa akýkoľvek Facebook plugin alebo je
zabudované tlačidlo Páči sa mi. Detaily o tom:https://www.facebook.com/help/206635839404055

Vlastnosti druhov súborov cookie
Nevyhnutné súbory cookie/Funkčné súbory cookie:
Sú potrebné pre zabezpečenie funkcií stránky - napr. vstup, košík internetového obchodu ... atď.
Zakázaním funkčných súborov cookie nebudú určité funkcie stránky správne fungovať

Výkonové súbory cookie
Zbierajú informácie o používaní stránky, resp. o aktivitách používateľa. Nie sú vhodné na osobnú identifikáciu, ale
poskytujú informáciu o type prehliadača, rozlíšení monitoru, spôsobe prehliadania webovej stránky. Ich účelom je
poskytovať vlastníkovi webovej stránky také informácie, ktoré môžu zlepšovať fungovanie, kvalitu webovej stránky.

Súbory cookie na reklamné účely
Ich účelom je prispôsobiť reklamy na webovej stránke potrebám a záujmom návštevníka. Takéto súbory cookie poskytujú
iba stránky, na ktorých sa objavujú reklamy. (pozri napríklad Adwords)

Je súbor cookie nebezpečný?
Stránky používajú súbory cookie už 20 rokov, iba vy ste o nich doteraz neboli informovaní. Bez nich by nebolo možné
zabezpečiť veľkú časť funkčnosti webových stránok. Pokiaľ ste s tým doteraz nemali problém, v najlepšom prípade sa to
neočakáva ani v budúcnosti. Regulácie EÚ si vyžadujú, aby vlastník webovej stránky upozornil návštevníka na používanie
súborov cookie, ale použitie súborov cookie nie je o nič nebezpečnejšie ako bolo kedykoľvek predtým.
Bez súborov cookie nie je možné zabezpečiť viaceré služby webu, preto takmer neexistuje žiadna webová stránka, ktorá
by ich nejako nepoužívala. Vo väčšine prípadov súbory cookie neukladajú žiadne kritické osobné údaje a nie sú vhodné
ani na osobnú identifikáciu.
V súbore cookie sa zvyčajne ukladajú informácie malých rozmerov týkajúce sa webovej stránky a súvisiace s klientom
(prehliadačom), tak ako napríklad nastavenia alebo prístupové údaje. Bez súborov cookie nebude mať prístup na takmer
žiadnu stránku. Pokiaľ niekoho pustíte ku svojmu počítaču a neodhlásili ste sa zo svojho obľúbeného blogu, táto osoba
môže samozrejme zneužiť túto príležitosť. Prípadne niekto, kto má prístup k vášmu počítaču, vám môže získaním súborov
cookie spôsobiť škodu. Preto sa oplatí nejakou formou chrániť počítač pred externým prístupom.

Zakázanie súborov cookie
Súbory cookie vytvára a ukladá prehliadač, takže v rámci prehliadača je možné ich zakázať. Je však potrebné mať na
pamäti, že so zakázanými súbormi cookie je v prípade bežných webových stránok šanca, že nebudú vhodne fungovať.
Informácie týkajúce za zakázania súborov cookie hľadajte v Centre pomoci vášho prehliadača.
Zakázanie Google Analytics pomocou doplnku prehliadača: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Zakázanie súborov cookie v prehliadači Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Zakázanie súborov cookie v prehliadači Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amitweboldak-haszn
Zakázanie súborov cookie v prehliadači Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-orallow-cookies
Podrobnosti v anglickom jazyku: www.aboutcookies.org

Trvanie spracúvania:
Registrované údaje spracúvame do vymazania registrácie. Iné údaje zbierané v súvislosti s webovou stránkou
spracúvame 60 dní

Autorské práva
Webová stránka www.fellowes-slovakia.sk je výhradným vlastníctvom spoločnosti Fellowes Hungary Kft., jej čiastočné
alebo úplné prevzatie je možné výhradne s predchádzajúcim súhlasom spoločnosti Fellowes Hungary Kft.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Fellowes Hungary Kft. Je k dispozícii na tomto odkaze:
http://www.fellowes.hu/_site/download/altalanos_adatvedelmi_szabalyzat.pdf

