Názov súboru
cookies
Facebook
Custom
Audience

Účel súboru cookies

Zhromažďované údaje

Tento súbor cookies nám umožňuje
vytvárať prispôsobené zoznamy aktuálnych
zákazníkov. Vďaka tomu môžeme
užívateľom uvedeným v rôznych
zoznamoch rozosielať relevantné reklamy
podľa konkrétnych záujmov typických pre
publikum v každom zozname.

Anonymné: zobrazenie reklám,
analytiká, údaje z prehliadača, údaje o
súbore cookies, dátum/čas,
demografické údaje, typ
hardwaru/softwaru, poskytovateľ
internetových služieb, údaje o
interakciách, zobrazenie stránok,
domény služieb
Osobné údaje: meno, adresa,
telefónne číslo, e-mailová adresa,
údaje založené na umiestenení, ID
zariadenia
Citlivé (finančné) informácie

Spôsob poskytovania
údajov

Platnosť súborov
cookies

Anonymné a agregované
Poskytovateľ
údaje zdieľame s
riešení cookies
poskytovateľmi reklamných údaje nezdieľa.
a analytických služieb a
metrických riešení,
poskytovateľmi a partnermi
zaisťujúcimi podporu
činnosti společnosti
Facebook (napr.
poskytovatelia služieb
súvisiacich s technickou
infraštruktúrou, analýzami
využitia reklám, meraním
účinnosti reklám a s
poskytovateľmi
zákazníckych služieb a
platobných riešení alebo s
organizáciami
vykonávajúcimi vedecký
výskum.

Zásady ochrany
osobných údajov
poskytovateľa súborov
cookies
https://www.facebook.co
m/full_data_use_policy

Facebook Pixel Facebook Pixel je analytický nástroj, ktorý
nám pomáha merať účinnosť našich reklám
tým, že vykazuje činnosti realizované
návštevníkmi nášho webu.

Google
Tento súbor cookies nám umožňuje
Adwords User vytvárať, využívať a spravovať digitálnu
Lists
reklamu.

Anonymné: zobrazenie reklám,
analytiká, údaje z prehliadača, údaje o
súbore cookies, dátum/čas,
demografické údaje, typ
hardwaru/softwaru, poskytovateľ
internetových služieb, údaje o
interakciách, zobrazenie stránok,
domény služieb
Osobné údaje: IP adresa, údaje
založené na umiestnení, ID zariadení,
meno, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, citlivé (finančné)
informácie
Anonymné:
zobrazenie reklám, analytiká, údaje z
prehliadača, údaje o súbore cookies,
dátum/čas, demografické údaje, typ
hardwaru/softwaru, poskytovateľ
internetových služieb, údaje o
interakciách, zobrazenie stránok,
domény služieb
pseudonymná história vyhľadávania
Osobné údaje:
meno, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, prihlasovacie meno,
IP adresa, údaje založené na
umiestnení, jedinečné ID zariadenie

Anonymné údaje získavame Poskytovateľ
od poskytovateľov
riešení cookies
reklamných a analytických údaje nezdieľa.
služieb, metrických riešení
a ďalších služieb (napr. od
partnerov zaisťujúcich
technické služby,
infraštruktúru alebo
analytiku).

https://www.facebook.co
m/full_data_use_policy

Agregované údaje
2 roky
poskytujeme tretím stranám.
Anonymné údaje
poskytujeme tretím stranám.
Osobné údaje poskytujeme
tretím stranám.
Citlivé údaje poskytujeme
tretím stranám.

http://www.google.com/i
ntl/en/policies/privacy/

Google
Analytics

Google Tag
Manager

Google Analytics je webová analytická
služba poskytovaná spoločnosťou Google,
Inc. Táto služba využíva súbory cookies k
vykonávaniu analýz činnosti užívateľov na
našom webe. Google tieto informácie
používa k hodnoteniu spôsobov, ktorými
využívate naše webové stránky, k
zostavovaniu prehľadů činností na webu a
poskytovaniu ďalších služieb súvisiacich s
činnosťami na webe a využitím internetu.

Anonymné: zobrazenie reklám,
analytiká, údaje z prehliadača, údaje o
súbore cookies, dátum/čas,
demografické údaje, typ
hardwaru/softwaru, poskytovateľ
internetových služieb, údaje o
interakciách, zobrazení stránok,
domény služieb

Osobné údaje: IP adresa, história
vyhľadávania, údaje založené na
umiestnení, ID zariadení, meno,
adresa, telefónne číslo, e-mailová
adresa, prihlasovacie meno, IP adresa,
jedinečné ID zariadenie
Tento súbor cookies súvisí so stránkami,
Anonymní:
ktoré využívajú Google Tag Manager k
zobrazenie reklám, analytiká, údaje z
načítaniu ďalších skriptov a kódov do
prehliadača, údaje o súbore cookies,
stránok. Jedná sa o typ cookies, ktoré nám
dátum/čas, demografické údaje, typ
pomáhajú triediť informácie na našom webe hardwaru/softwaru, poskytovateľ
a označiť ich spôsobom uľahčujúcim ich
internetových služieb, údaje o
vyhľadávanie v budúcnu.
interakciách, zobrazení stránok,
domény služieb
Osobní údaje:
IP adresa, história vyhľadávania,
údaje založené na umiestnení, ID
zariadení, meno, adresa, telefónne
číslo, e-mailová adresa, prihlasovacie
meno, IP adresa, jedinečné ID
zariadenie

Agregované údaje
poskytujeme tretím stranám.
Anonymné údaje
poskytujeme tretím stranám.
Osobné údaje poskytujeme
tretím stranám.

Toto je trvalý
http://www.google.com/i
súbor cookies,
ntl/en/policies/privacy/
ktorého platnosť
vyprší za 2 roky.
S každou ďalšou
návštevou sa jeho
platnosť obnoví
na ďalšie 2 roky.

Agregované údaje
Doba trvania
http://www.google.com/i
poskytujeme tretím stranám. relácie prehliadača ntl /en/policies/privacy/
Anonymné údaje
poskytujeme tretím stranám.
Osobné údaje poskytujeme
tretím stranám.

Hotjar

Využívame nasledújuce služby poskytované
spoločnosťou Hotjar Ltd.: teplotné mapy,
záznamy o návštevníkoch, konverzné
lieviky a analýzu formulárov, prieskumy
zákazníckej spokojnosti a spätné väzby a
podporu náboru. V teplotných mapách sa
zobrazujú anonymné údaje o tom, na čo
užívatelia webovej stránky klikajú, pričom
červenou farbou sú zvýraznené
najžiadanejšie oblasti. Záznamy o
návštevníkoch ukazujú, ktorí užívatelia
aktuálne používajú webovú stránku, a
sledujú pohyby myšou a kliknutia. Všetky
osobné údaje sú anonymné. Konverzné
lieviky slúžia k tomu, aby sme vedeli, na
čom sme prišli o nejviac návštevníkov.
Formuláre nám umožňujú analyzovať, kde
presne ich užívatelia prestávajú vyplňovať
(napr. v akom poli). Informácie generované
sledovacím kódom a súborom cookies
týkajúce sa spôsobov, ktorými používate
webovú stránku, bude spoločnosť Hotjar
uchovávať na svojich serveroch v Írsku.
Hotjar využíva tieto údaje k hodnoteniu
vašej činnosti na webových stránkach,
zostavovaniu správ o činnosti na webových
stránkach pre ich prevádzkovateľov a k
sprístupneniu informácií o spôsoboch
používania webových stránok užívateľov a
ich spätnej väzbe určenej prevádzkovateľom
webových stránok.

Anonymní: analytiká, údaje z
prehliadača, údaje o súbore cookies,
dátum/čas, demografické údaje, typ
hardwaru/softwaru, poskytovateľ
internetových služieb, údaje o
interakciách, zobrazení stránok,
domény služieb
Osobné údaje: IP adresa, údaje
založené na umiestnení, clickstream
dáta, ID zariadení, IP adresa, jedinečné
ID zariadenie

Poskytovateľ riešení
cookies údaje nezdieľa.

1 mesiac

http://www.hotjar.com/pri
vacy

Sklik

Tento súbor cookies nám umožňuje
vytvárať prispôsobené zoznamy stávajúcich
zákazníkov. Vďaka tomu môžeme
užívateľom uvedeným v rôznych
zoznamoch rozosielať relevantné reklamy
podľa konkrétnych URL, ktoré na webe
navštívili. Taktiež slúžia k detekcií
konverzie.

Twitter

Cookies se používa pre identifikáciu
užívateľa z dôvodu presnejšieho cielenia
inzercie.

Anonymné: informácie o cookies,
URL, ktorá tieto cookies navštívila.
V prípade dynamického retargetingu
kód posiela ešte informáciu o ItemID
prehliadaného produktu a prípadne
prehliadanej kategórií. Tieto dáta nie
sú nijak spojené s osobnými údajmi
užívateľov.
Osobné: IP adresa
Anonymné: analytiká, údaje z
prehliadača, údaje o súbore cookies,
dátum/čas, demografické údaje, typ
hardwaru/softwaru, poskytovateľ
internetových služieb, údaje o
interakciách, zobrazení stránok,
domény služieb
Osobní údaje: IP adresa, údaje
založené na umiestnení, clickstream
dáta, ID zariadení, IP adresa, jedinečné
ID zariadenie

Poskytovateľ riešení
cookies údaje nezdieľa.

540 dní

http://www.imedia.cz/

Poskytovateľ riešení
cookies údaje nezdieľa.

2 roky

https://twitter.com/en/priv
acy

