Príloha č. 1 Pravidiel ochrany osobných údajov

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Prevádzkovateľom internetovej stránky, na ktorej je prevádzkovaný internetový obchod e-shop
bestdrive.sk/eshop/pneumatiky, je spoločnosť ContiTrade Slovakia s. r. o., IČO: 36 336 556, so sídlom
Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel: Sro, vložka č. 14748/R (ďalej len „ContiTrade Slovakia“).
Čo sú to súbory cookie?
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré vytvárajú webové stránky, ktoré ste navštívili. Používajú
sa na to, aby boli moderné webové stránky optimálne využiteľné alebo na poskytnutie určitých
informácií o webových stránkach prevádzkovateľovi.
Používanie niektorých súborov cookies je voliteľné a tu ich môžete aktivovať alebo deaktivovať. V
predvolenom nastavení sú všetky dobrovoľné súbory cookie deaktivované. Súbory cookie, ktoré sú
nevyhnutne potrebné, sa však vždy aktivujú, pretože sú nevyhnutné pre plynulý chod stránok. V týchto
prípadoch môžu byť súbory cookie nastavené aj bez vášho výslovného súhlasu, pretože inak vám z
technických dôvodov nebude možné sprístupniť webovú službu.
TECHNICKY POTREBNÉ COOKIES
Trvalé cookies
Aktuálne máte aktivované nasledujúce súbory cookie *:
Názov

Doba uloženia

účel

AMCVS Cookie

po dobu trvania aktuálnej
návštevy (ang. session)

Tento súbor cookie AMCVS
ukladá informácie o tom, ako
návštevníci používajú náš web,
a týmto spôsobom nám
pomáha neustále rozvíjať náš
web podľa ich záujmov.

AMCV Cookie

2 roky

Tento súbor cookie AMCV
ukladá informácie o tom, ako
návštevníci používajú náš web,
a týmto spôsobom nám
pomáha neustále rozvíjať náš
web podľa ich záujmov.

APISID, HSID, SAPISID, SID a SSID
Cookies

2 roky

Tieto bezpečnostné súbory
cookie spoločnosti Google
pomáhajú autentifikovať
používateľov, zabraňujú
podvodnému použitiu
prihlasovacích údajov a chránia
údaje používateľov pred
neoprávneným prístupom.

NID Cookie

6 mesiacov

Tieto súbory cookie Google
ukladajú informácie o
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používateľských nastaveniach a
informácie pre Mapy Google.
SIDCC Cookie

3 mesiace

Tieto súbory cookie Google
ukladajú informácie o
používateľských nastaveniach a
informácie pre Mapy Google.

1P_JAR Cookie

1 mesiac

Tento súbor cookie Google sa
používa na optimalizáciu
reklamy, na poskytovanie
reklám, ktoré sú relevantné
pre používateľov, na zlepšenie
prehľadov výkonnosti kampaní
alebo na zabránenie tomu, aby
sa používateľovi tie isté
reklamy zobrazili viackrát.

Youtube Cookies

Do 2 rokov

Tento súbor cookie YouTube
ukladá nastavenia a informácie
pri spustení videí YouTube na
webovej stránke.

AMCV_###@AdobeOrg /
AMCVS_###@AdobeOrg

2 roky

Cookie sa používa na
identifikáciu jedinečného
používateľa („jedinečný
návštevník“). Na tento účel je
pridelený informačný
identifikátor („ID“). To
umožňuje aplikácii Adobe
Analytics rozpoznať
používateľa pri vyvolaní
viacerých stránok a pri ich
ďalšej návšteve. S príslušným
súhlasom môže byť súbor
cookie použitý aj na
rozpoznanie používateľa v
iných produktoch spoločnosti
Adobe (napríklad Adobe
Target).
Tento súbor cookie AMCV
alebo AMCVS ukladá
informácie o tom, ako
návštevníci používajú náš web,
a týmto spôsobom nám
pomáha neustále rozvíjať náš
web podľa ich záujmov.

VOLITEĽNÉ SÚBORY COOKIES
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Adobe Analytics
•

s_vi (doba uloženia: 2 roky)

Cookie sa používa na identifikáciu jedinečného používateľa („jedinečný návštevník“). Na tento účel sa
pridelí informačný identifikátor („ID“) a časová pečiatka („Timestamp“). To umožňuje aplikácii Adobe
Analytics rozpoznať používateľa pri vyvolaní viacerých stránok a pri ich ďalšej návšteve.
•

s_cc (doba uloženia: po dobu trvania aktuálnej návštevy, ang. session)

Cookie sa používa na zistenie, či je možné nastaviť cookies v prehliadači používateľa.
•

s_fid (doba uloženia:: 5 rokov)

Súbor cookie sa používa ako náhradné riešenie na identifikáciu jedinečného používateľa, ak súbor
cookie s_vi nie je možné nastaviť z technických dôvodov.
prijímam Adobe Analytics-Cookies

Google Analytics
•
•
•
•

_ga (doba uloženia 2 roky): Používa sa v službe Google Analytics na rozlíšenie medzi
používateľmi a na vytváranie štatistík.
_gat (doba uloženia 1 minúta): Používa ho služba Google Analytics na obmedzenie
požiadaviek.
_gid (doba uloženia 24 hodín): Používa sa službou Google Analytics na odlíšenie používateľov
a na tvorbu štatistík.
ga_consent (doba uloženia 2 roky): Používa spoločnosť Continental na ukladanie
používateľských nastavení.

Prijímam súbory cookie služby Google Analytics

Adobe Target

•

mbox (doba uloženia: 2 týždne)

Tento súbor cookie sa používa na identifikáciu jedinečného používateľa („jedinečný návštevník“),
jeho prehľadávača a aktuálne spustenej relácie prehľadávača. Na tento účel sa prideľujú informačné
identifikátory („ID“).

Prijímam súbory cookie Adobe Target

GoogleAds
•

gtag (doba uloženia: 30 dní): Používa GoogleAds na prevádzkovanie remarketingu.

Prijímam súbory cookie GoogleAds

Facebook
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•

fbq Používa Facebook na remarketing.

Prijímam cookie Facebooku

AWIN
•

_aw_m _ ***** (doba uloženia: 30 dní): Používa AWIN na zaznamenávanie návštev
používateľov z iných webov.

Na remarketing sa používajú súbory cookie od nasledujúcich poskytovateľov:
-

Usemax (doba uloženia: 48 hodín)
Targerting360 (doba uloženia 48 hodín)
Reach Group (doba uloženia: 48 hodín)
Advanced Store (doba uloženia: 48 hodín)

Prijímam AWIN cookies

Pohyb myšou
•

Tieto súbory cookie („mf_ [relácia]“ a „mf_user“) sa používajú na analýzu správania
používateľov na našej webovej stránke s cieľom zlepšenia pokynov pre používateľov. Všetky
zhromaždené údaje sa vyhodnocujú anonymne. Ďalšie informácie nájdete v časti o ochrane
údajov.

Prijímam súbory cookie o pohybe myšou (mouseflow)

Google reCAPTCHA v2

Tento súbor cookie sa používa na aktiváciu používania aplikácie Google reCAPTCHA v2.
Prijmam Google reCAPTCHA v2
Heureka
•
•

retargeting - slúži pre remarketing
conversion - slúži pre remarketing

Prijímam cookies Heureka

* Zmena nezakáže banner cookies (vyskakujúce okno) v spodnej časti webovej stránky. Len prijatie
všetkých súborov cookie spôsobí trvalé zmiznutie tohto okna.
Ďalšie informácie, ako využívame cookies, a informácie o ochrane osobných údajov (najmä Vaše práva,
kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov, a pod.) sú uvedené v našich
Pravidlách ochrany osobných údajov.
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