INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ COOKIES
(METAÚDAJOV) A INÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
ZAZNAMENANÝCH INTERNETOVOU
STRÁNKOU
www.bni.sk
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1 Prevádzkovateľ
BNI SK s.r.o.
sídlo: Jókaiho ul. 24, Komárno 945 01, SR
v zastúpení: András Avidor
e-mail: office@bni.sk
telefón: +3630/473-1678
internetová stránka: www.bni.sk
(ďalej len „Prevádzkovateľ”)
2 Sprostredkovateľ:
Úložisko internetovej stránky zabezpečuje BNI Worldwide Development Ltd. (sídlo: Ballinrobe Road,
Castlebar, Co. Mayo, F23 FT28, IRELAND) ako sprostredkovateľ.
3 Automaticky zaznamenané údaje
Keď si pozriete našu internetovú stránku, automaticky sa zaznamená adresa IP vášho zariadenia (napr.
laptop, PC, telefón, tablet). Webový server obsluhujúci našu internetovú stránku automaticky zapisuje
údaje zaznamenané pri návšteve stránky do denníka bez Vášho vyhlásenia alebo činnosti. Systém
generuje štatistické údaje z týchto údajov, pričom sa tieto údaje nemôžu spájať s osobnými údajmi,
okrem prípadov, kedy to nariaďuje zákon. Tieto informácie využívame výhradne iba v súhrnnej a
spracovanej (agregovanej) forme, na účely prípadného zlepšenia našich služieb, zvyšovania ich kvality a
na štatistické účely.
Účel spracovania údajov:
Technický rozvoj informačného systému, kontrola fungovania služby, príprava štatistík. V prípade
zneužívania v spolupráci s poskytovateľmi internetu návštevníkov a s úradmi sa údaje môžu využiť na
zistenie zdroja zneužívaní. Zaznamenanie údajov z dôvodu technológie sa nemôže obísť, prezeranie
internetovej stránky bez tohto zaznamenania nie je možné.
Právny základ spracovania:
Na základe § 13/A. odseku 3 zákona číslo CVIII z roku 2001 o určitých aspektoch služieb elektronického
obchodu a služieb informačnej spoločnosti náš oprávnený záujem súvisiaci so správnym fungovaním
internetovej stránky a odhalením zneužívaní.
Doba spracovania údajov:
30 (Tridsať) dní od prezerania internetovej stránky.
4. Cookies (metaúdaje)
4.1. Čo sú cookies?
Cookies predstavujú textový súbor malej veľkosti, ktorý sa ukladá na pevný disk počítača alebo
mobilného zariadenia do termínu platnosti nastaveného v rámci cookies a aktivuje sa pri neskorších
návštevách. Internetové stránky využívajú cookies na ten účel, aby zaznamenali informácie súvisiace s
návštevami (navštívené stránky, čas strávený na stránke, údaje o vyhľadávaniach, vystúpenia),
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respektíve aj na účely istých osobných nastavení. Tento nástroj pomáha pri vytvorení pre používateľa
vhodnej internetovej stránky, v záujme zvyšovania on-line zážitku návštevníkov.
Podľa času, úlohy a pôvodu cookies ich rozdeľujeme nasledujúcim spôsobom:
4.1.1. Cookies relácie a trvalé cookies
Podľa ich platnosti rozdeľujeme cookies na dva typy: „cookies relácie“ a „trvalé cookies“.
„Cookies relácie“ (session cookie) iba dočasne uloží počítač, laptop alebo mobilné zariadenie dovtedy,
kým neopustíte internetovú stránku; tieto cookies pomáhajú systému zapamätať si informácie a preto
Vy nemusíte opätovne zadať alebo vyplniť dané informácie. Doba platnosti cookies relácie sa obmedzuje
na aktuálnu reláciu používateľa, ich cieľom je zabrániť strate údajov (napríklad pri vypĺňaní dlhšieho
formulára). Po skončení relácie, respektíve zatvorením prehliadača sa tento typ cookies automaticky
vymaže z počítača návštevníka.
„Trvalé cookies“ (persistent cookie) zostanú uložené na počítači, laptope alebo mobilnom zariadení aj
po opustení internetovej stránky. Prostredníctvom týchto súborov cookie Vás internetová stránka
rozpozná ako vracajúceho sa návštevníka. V každom takom prípade, kedy je nevyhnutné overenie
používateľa (napríklad internetové obchody, internetová banka, webmail), predstavujú nutnú
podmienku správneho fungovania. Samotné trvalé cookies nie sú nositeľmi osobných údajov a výhradne
iba s priradením uloženým na databázovom serveri sú vhodné na identifikáciu používateľa. Doba
platnosti trvalých cookies sme uviedli pri popise cookies.
4.1.2. Vlastné a externé cookies
Pokiaľ náš server inštaluje cookies na Vaše zariadenie, hovoríme o vlastných cookies, pričom ak zdrojom
cookies je kód zabudovaný do internetovej stránky externého poskytovateľa (napr, Google), jedná sa o
externé cookies.
4.1.3. Nevyhnutné, štatistické a marketingové cookies
„Nevyhnutné cookies“ zabezpečujú nevyhnutné funkcie k fungovaniu internetovej stránky. (Takým je
napríklad pomocník k vyplneniu formulárov) Nakoľko bez cookies internetová stránka nemôže fungovať,
k ich používaniu sa nevyžaduje Váš súhlas.
„Štatistické cookies“ zbiera štatistické údaje o tom, ako návštevník internetovej stránky využíva
internetovú stránku, ktoré témy si pozrie, na čo kliká, ako roluje na internetovej stránke. Používanie
tohto typu cookies nie je nevyhnutné a preto k jeho používaniu sa vyžaduje Váš súhlas.
„Marketingové cookies“ majú za cieľ zobrazenie rôznych reklamných plôch cieleným a na mieru šitým
spôsobom (napr. Google). K tomu súbor cookie napríklad analyzuje spôsob a miesto prezerania
internetovej stránky, zaznamená počet návštevníkov a prezerané videá.
Presnú úlohu cookies uvádzame v popise.
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4.2. Aké cookies používame?

www.bni.sk
4.2.1. Cookies nevyhnutné k fungovaniu internetovej stránky
Právny základ spracovania: Na základe § 13/A. odseku 3 zákona číslo CVIII z roku 2001 o určitých
aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti náš oprávnený záujem
súvisiaci so správnym fungovaním internetovej stránky. V prípade vymazania cookies sa funkcia
priradená ku cookies (účel) nevykoná.
Názov

_cfduid

JSESSIONID

local_storage_
support_test

local_storage_
support_test

Účel

Doba
spracovania
údajov
Cookies
napomáhajúce
zaisteniu 1 (jeden) rok
bezpečnosti internetovej stránky, ktoré
pomocou testu skúmajú, či k návšteve
internetovej
stránky
dochádza
z
bezpečného miesta.

Poskytovateľ cookies
(Informácie o spracovaní
údajov)
AddThis
Informácie o spracovaní
údajov:
https://www.addthis.com
/privacy/

https://www.addthis.com
/privacy/opt-out/
Pri
vypĺňaní
rôznych
formulárov Trvá po dobu Vlastné cookies
nachádzajúcich sa na internetovej stránke návštevy.
tieto súbory cookies pomáhajú v tom, aby
sme napríklad upozornili na chybné
vyplnenie alebo uviedli, že formuláre boli
úspešne predložené.
Pomáhajú pri rýchlejšom načítaní stránky. Trvalé
Vlastné cookies

Pomáhajú pri rýchlejšom načítaní stránky.

Trvalé

Twitter
Informácie o spracovaní
údajov:
https://twitter.com/en/pr
ivacy

4.2.2. Cookies zbierajúce štatistické údaje:
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Právny základ spracovania: Váš súhlas, ktorý zadáte vo vyskakovacom okienku na internetovej stránke.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom ale odvolanie sa netýka oprávnenosti predchádzajúceho
spracovania údajov. V prípade odvolania súhlasu nedostaneme údaje súvisiace s Vašimi vyhľadávaniami.
Názov

_ga

_gat
_gid

Účel

Doba
spracovania
údajov
Tento súbor cookie sleduje, ako 2 (Dva) roky
používate internetovú stránku, ktoré
témy si pozriete, na čo klikáte, ako
rolujete na internetovej stránky a ktoré
1
(Jeden)
stránky navštívite.
deň

Poskytovateľ cookies
(Informácie o spracovaní
údajov)
GOOGLE
(Google
Analytics)
Informácie o spracovaní
údajov:
https://support.google.co
m/analytics/answer/6004
245?hl=hu

4.2.3. Cookies na marketingové účely
Právny základ spracovania: Váš súhlas, ktorý zadáte vo vyskakovacom okienku na internetovej stránke.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom ale odvolanie sa netýka oprávnenosti predchádzajúceho
spracovania údajov. V prípade odvolania súhlasu nedostaneme údaje súvisiace s Vašimi vyhľadávaniami.
Názov

_atuvc

_atuvs

_at.cww
at-lojson-cache-#
at-rand
loc

Cieľ

Doba
Poskytovateľ cookies
spracovania (Informácie o spracovaní
údajov
údajov)
Cookies súvisia s fungovaním AddThis 13 (Trinásť) AddThis
widget. Widget napomáha zdieľaniu mesiacov
obsahu nachádzajúceho sa na
Informácie o spracovaní
platformách sociálnych sietí. Cookies
údajov:
1
(Jeden)
zbierajú štatistické informácie o tom,
https://www.addthis.com
deň
že návštevník koľkokrát zdieľal istý
/privacy/
obsah, alebo ako využíva funkciu
AddThis, ktorá je zabudovaná do
https://www.addthis.com
Trvalé
stránky.
/privacy/opt-out/

13 (Trinásť)
Zaznamená miesto zdieľania cookies mesiacov
„loc“.

uvc
xtc

Cookies „uvc“ zaznamenáva počet
zdieľaní uskutočnených rovnakým
návštevníkom.
Cookies „xtc“ zaznamená zdieľaný
obsah.
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IDE

r/collect

test_cookie

GPS

VISITOR_INFO1_L
IVE

YSC
yt-remote-fastcheck-period
yt-remotesession-app
yt-remotesession-name
yt-remote-castinstalled
yt-remoteconnecteddevices
yt-remotedevice-id
PREF

_widgetsettings

i/jot

Analyzuje kroky návštevníka po klikaní 1 (Jeden) rok
na jednotlivé reklamy v záujme toho,
aby meral efektívnosť reklám a
zobrazoval na mieru šité inzercie na
reklamných plochách Google.

Google (Doubleclick)

Informácie o spracovaní
údajov:
https://support.google.co
m/admanager/answer/28
Analyzuje správanie návštevníka a Po
dobu 39090?hl=hu
jeho zariadenia a sleduje na návštevy
https://policies.google.co
marketingových kanáloch nezávisle od
m/privacy?hl=hu
zariadenia.
Pri návšteve internetovej stránky
systém prostredníctvom tohto súboru
cookie identifikuje, či Váš prehliadač
podporuje používanie cookies.
Na základe GPS nachádzajúceho sa na
mobilných zariadeniach zobrazuje
reklamy na teritoriálnej báze.
Identifikuje šírku pásma návštevníka.

1
(Jeden)
deň

1
(Jeden) Google (Youtube)
deň
Informácie o spracovaní
údajov:
179
(Stosedemde https://policies.google.co
m/privacy?hl=hu
siatdeväť)
dní
Vedie štatistiku o pozretých videách Po
dobu https://policies.google.co
m/technologies/productna youtube.
návštevy
Zaznamenáva nastavenia a zobrazenia Po
dobu privacy?hl=hu
uplatňované na prehrávači videa.
návštevy

Zaznamenáva nastavenia a zobrazenia Trvalé
uplatňované na prehrávači videa.

Súbor cookie k návštevníkovi priradí 8
(Osem)
identifikátor a vedie štatistiku o mesiacov
používaní youtube na rôznych
stránkach.
Súbor cookie, ktorý zaznamenáva Trvalé
Twitter
nastavenia zobrazenia twitter widget.
Informácie o spracovaní
K návštevníkovi priradí jedinečný Po
dobu údajov:
https://twitter.com/en/pr
identifikátor, ktorý umožní zobrazenie návštevy
ivacy
cielených reklám.

7

optiMonkClient

optiMonkSession

OptiMonkVisitor
Attributes

Súbor cookie ukladá údaje potrebné
pre kampane: ID číslo kampane,
termín prvej návštevy, termín
poslednej návštevy, počet pozretí
stránok, ID číslo variácie, status
kampane,
koľkokrát
sa
už
návštevníkovi zobrazila daná kampaň.
Súbor cookie zaznamená, ak chcete
opustiť stránku a v takom prípade sa
zobrazí vyskakovacie okno (pop-up),
na ktorom je zobrazená špeciálna
ponuka našej stránky.
Vo vyskakovacom okne zobrazí meno
návštevníka.

2 (Dva) roky

OptiMonk
https://www.optimonk.h
u/adatvedelminyilatkozat/

Po
dobu
návštevy

Trvalé

4.3. Ako môžem povoliť alebo zakázať cookies?

Nastavenia uskutočníte v rámci vyskakovacieho okna, ktoré sa objaví na internetovej stránke, respektíve
prostredníctvom Vášho prehliadača. Väčšina internetových prehliadačov automaticky prijíma cookies,
ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo zamietnuť. Nakoľko každý jeden prehliadač je odlišný,
môžete si individuálne prostredníctvom nástrojov prehliadača nastaviť Vaše preferencie týkajúce sa
súborov cookie. Zároveň môžete kedykoľvek aj vymazať cookies uložené na Vašom počítači alebo
mobilnom zariadení. Ďalšie informácie súvisiace s nastaveniami hľadajte v rámci Pomocníka prehliadača
alebo priamo kliknutím na nasledujúci odkaz (Ctrl + ľavé tlačidlo myši). Prosím berte do úvahy, že pokiaľ
sa rozhodnete, že zakážete cookies, je možné, že sa musíte vzdať niektorých funkcií internetovej stránky.
Link na návod na nastavenie cookies pre Microsoft.
Link na návod na nastavenie cookies pre Mozilla Firefox.
Link na návod na nastavenie cookies pre Google Chrome.
Link na návod na nastavenie cookies pre Opera.
Link na návod na nastavenie cookies pre Apple Safari.
5 Odkazy a linky
Naša internetová stránka môže obsahovať také linky, ktoré neprevádzkuje Prevádzkovateľ a slúžia len na
účely informovania návštevníkov. Prevádzkovateľ nemá žiadny vplyv na obsah a bezpečnosť
internetových stránok prevádzkovaných partnerskými firmami a preto ani nezodpovedá za ne. Prosím,
aby ste si pozreli informácie o spracovaní údajov Vami navštívených internetových stránok predtým, ako
na danej internetovej stránke zadáte Vaše údaje v akejkoľvek forme.
O ďalšom spracovaní osobných údajov, ako aj o právach a možnostiach opravných prostriedkov si
prosím
prečítajte
naše
Informácie
o
spracovaní
údajov:
https://drive.google.com/file/d/1PtvdjU_lxW0NhLIUkDXaum4t7AIsicPU/view?usp=sharing
Posledná aktualizácia: 2019.02.15.
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