INFORMÁCIE
O POUŽÍVÁNÍ COOKIES
__________________________________________________________________________________________
Spoločnosť Sun System SR s.r.o. , IČO: 365 323 63, so sídlom Komenského 45 Skalica 909 01, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 13108/T (ďalej len "____X_____"), chráni
všetky spracovávané osobné údaje ako prísne dôverné a nakladá s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi
v oblasti ochrany osobných údajov.
__________________________________________________________________________________________
Sun System SR s.r.o. z Vášho prehliadača prijíma a zaznamenáva informácie, ktoré môžu zahŕňať aj osobné
údaje. Tieto informácie môžu zahŕňať Vašu (i) IP adresu; (Ii) jedinečný identifikátor využívajúci "cookies",
informácie o cookies a informácie týkajúce sa toho, či Váš prístroj disponuje softvérom potrebným na prístup k
určitým prvkom (features); (Iii) jedinečný identifikátor prístroja a typu prístroja; (Iv) doménu, typ prehliadača a
jazyk, (v) druh operačného systému a jeho nastavenia; (Vi) štát a časové pásmo; (Vii) predtým navštívené
webové stránky; (Viii) informácie o Vašich krokoch na našich Webových stránkach, ako napríklad klikanie,
nákupy a označené preferencie; a (ix) čas prístupu a referenčné adresy URL.
Sun System SR s.r.o. k zberu uvedených informácií používa nižšie špecifikované postupy, tzv. Cookies a
pixelové tagy.
Cookies
Súbory cookies sú obsahovo malé dátové súbory, ktoré sa do Vášho počítača, telefónu alebo iného zariadenia
ukladajú pri návšteve www.sunsystem.sk (ďalej len "Webové stránky"). Súbory cookies slúžia na ukladanie a
prijímanie identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach, z ktorých pristupujete
na Webové stránky, a pomáhajú nám tak poskytovať, chrániť a zlepšovať ponúkané služby.
Používanie cookies nám umožní ponúknuť Vám tie služby a produkty, ktoré najlepšie zodpovedajú Vašim
potrebám a záujmom. Cookies umožňujú zaznamenať informácie o Vašej návšteve našej Webovej stránky a
vďaka ich používaniu tak bude Vaša ďalšia návšteva ľahšia a rýchlejšia.
Súbory cookies:
- slúžia k efektívnej navigácii na Webových stránkach, k personalizácii, k ukladaniu predvolieb a všeobecne k
vylepšeniu užívateľského dojmu z Webových stránok,
- umožňujú rozlíšiť, či konkrétny užívateľ už v minulosti navštívil Webové stránky alebo či je novým návštevníkom,
- napomáhajú zobrazovať na Webových stránkach reklamu prispôsobenú záujmom konkrétneho užívateľa.
Sun System SR s.r.o. súbory cookies sa používajú vtedy, keď navštívite Webové stránky, a to najčastejšie k
prispôsobeniu obsahu, anonymným štatistikám ohľadom návštevnosti, k výberu relevantných reklám a na
uľahčenie bezpečnejšieho prihlásenia.
Na našich Webových stránkach používame nasledujúce kategórie súborov cookies:
●

Funkčné: Tieto súbory cookies sú vyžadované pre základné fungovanie webových stránok, a preto sú
vždy zapnuté; patrí k nim cookies, ktoré umožňujú zapamätať si Vás pri prechádzaní našich Webových
stránok už počas prvej návštevy. Alebo ak si to želáte - pri každej návšteve. Pomáhajú vytvoriť obsah
nákupného košíka a prejsť procesom zaplatenia, tiež napomáhajú pri zabezpečeniach a pri plneniach
požiadaviek stanovených právnymi predpismi.

●

Zlepšujúce fungovanieí: Tieto súbory cookies nám umožňujú zlepšovať funkcionalitu našich Webových
stránok tým, že sledujú ich používanie. V niektorých prípadoch tieto cookies zlepšujú rýchlosť odozvy na
Vaše požiadavky a umožňujú nám zapamätať si Vaše voľby vybrané pre dané stránky. Ak tieto cookies
odmietnete, môže to viesť k tomu, že odporúčania nebudú presné a chod stránok sa spomalí.

●

Sociálne média a reklama: Cookies pre sociálne médiá ponúkajú možnosť prepojiť Vás so sociálnymi
sieťami a zdieľať na nich obsah z našich Webových stránok. Cookies pre reklamu (cookies tretích strán)
zhromažďujú informácie napomáhajúce lepšie prispôsobovať reklamu Vašim záujmom, a to na našich
Webových stránkach aj mimo nich. V niektorých prípadoch je súčasťou týchto cookies aj spracovanie
Vašich osobných údajov. Odmietnutie týchto cookies môže mať za následok zobrazenie reklamy, ktorá
pre Vás nebude toľko relevantná, alebo nemožnosť prepojenia s účtami na Facebooku, Twitteri či na
iných sociálnych sieťach, a / alebo neumožnenie zdieľania obsahu na sociálnych médiách.

Tretie strany
PProstredníctvom Webových stránok môžu zbierať informácie tiež tretie strany. Tieto tretie strany zhromažďujú
údaje priamo z Vášho webového prehliadača a ich spracovanie podlieha vlastným pravidlám tretích strán pre
ochranu a spracovanie osobných údajov.
Sun System SR s.r.o. je oprávnená za účelom propagácie a optimalizácie marketingovej komunikácie využívať
inzerentov z radov tretích strán. Tieto tretie subjekty môžu využívať súbory cookies za účelom individualizácie
obsahu reklamných oznámení a meranie ich účinnosti. Informácie zozbierané týmito tretími subjektmi môžu
obsahovať dáta o geografickej polohe (vyplývajúce z IP adresy), prípadne kontaktné údaje (napr. E-mailová
adresa), pričom takéto informácie sa zhromažďujú na Webových stránkach
Pixelový tag
Webové stránky obsahujú technológiu "pixelový tag". Táto technológia je transparentný grafický obraz, väčšinou
o veľkosti pixel x pixel, ktorý je umiestnený na Webových stránkach alebo v e-maile. Používa sa na sledovanie
správania na internete u užívateľov navštevujúcich Webové stránky, prípadne pri odosielaní e-mailov.
Nastavenia
Pre úplný a aktuálny prehľad o každom prístupe tretích strán k Vášmu webovému prehliadaču odporúčame
nainštalovať webový prehliadač disponujúci zásuvným modulom pre tento účel. Môžete si tiež vybrať možnosť,
kedy Vás Vaše zariadenie bude varovať vždy, keď dôjde k odoslaniu súboru cookie alebo môžete všetky súbory
cookies vypnúť - to dosiahnete v nastaveniach Vášho prehliadača. Každý prehliadač je trochu iný, a tak sa
prosím pozrite do menu Pomocník vo Vašom prehliadači, aby ste zistili ako správne nastaviť používanie cookies.
Ak cookies vypnete, je možné, že nebudete mať prístup k mnohým prvkom (tzv. Features), ktoré robia naše
Webové stránky účinnejšie, niektoré nami poskytované služby nebudú fungovať správne. Nastavenia súkromia
vo Vašom zariadení, kde je možné použitie súborov cookies odmietnuť či zakázať, nájdete v menu príslušného
webového prehliadača. Nastavenia súborov cookies v najčastejšie používaných webových prehliadačoch
nájdete po otvorení nižšie uvedených odkazov:
●
●
●

Google Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
MozillaFirefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

