COOKIES
1.

AKÉ SÚBORY COOKIES POUŽÍVAME A NA AKÝ ÚČEL

InterWay na svojich webových stránkach www.interway.sk, www.webjetcms.sk, www.webjetnet.sk, www.webjetlms.sk, www.webjetmsg.sk,
www.webjetdms.sk, www.webjetdsk.sk, www.webjet.sk, www.iwaycloud.sk (ďalej len „Webové stránky“) používa cookies na účel neustáleho
skvalitňovania svojich služieb a ich zlepšovania a prispôsobovania Vašim záujmom a potrebám.

2.

ČO SÚ SÚBORY COOKIES A AKO FUNGUJÚ

Cookie je malý textový súbor obsahujúci písmená a čísla, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (počítač, mobil a pod.) pri prezeraní Webovej stránky.
Do zariadenia sa ukladá okamihom vstupu na Webovú stránku. Umožňuje Webovej stránke rozoznať zariadenie užívateľa, avšak cookie sama o sebe
neukladá ani nezbiera žiadne dáta mimo vlastnej hodnoty.

3.

DRUHY A TYPY COOKIES

InterWay môže využívať na svojich Webových stránkach tieto druhy a typy súborov cookies:
DELENIE Z HĽADISKA FUNKCIE
•

POVINNÉ (NUTNÉ, TECHNICKÉ) – je na nich závislá funkčnosť samotných Webových stránok. Umožňujú Webovým stránkam ich základné
funkcie ako je napr. navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám Webových stránok. Bez týchto cookies webové stránky nemôžu
fungovať.

•

ŠTATISTICKÉ – umožňujú anonymne zbierať a spracovávať informácie pre štatistické analýzy. Prostredníctvom štatistických cookies
sledujeme napr. návštevnosť našich Webových stránok, počet zobrazení Webových stránok, hlavné kanály príchodu užívateľov, zoznam
najprezeranejších podstránok. Tieto cookies využívame najmä na účel zlepšovania a skvalitňovania dohľadateľnosti informácií na našich
stránkach a ich úprave tak, aby čo najviac zodpovedali Vašim potrebám. Štatistické cookies sa nepoužívajú na zbieranie konkrétnych
informácií o návštevníkoch.

•

MARKETINGOVÉ – používajú sa na účel zvýšenia atraktívnosti reklám.

•

COOKIES TRETÍCH STRÁN – na našich Webových stránkach využívame aj prepojenia a integrovaný obsah z iných Webových stránok. Ide
o cookies tretích strán (Google, Youtube, Facebook, Doubleclick), ktorých kódy sme vložili na svoje stránky. Preto môžu byť do Vášho
zariadenia počas používania našich Webových stránok uložené cookies týchto tretích strán, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad
o situácie, kedy naše stránky využívajú rôzne nástroje na analýzu (napr. nástroje spoločnosti Google) alebo nástroje, ktoré používame
na našich Webových stránkach pri poskytovaní služieb (napr. zobrazovanie obsahu na Webových stránkach Youtube alebo Facebook).

DELENIE Z HĽADISKA TRVANLIVOSTI
• KRÁTKODOBÉ (DOČASNÉ) – ostávajú vo Vašom zariadení do zatvorenia internetového prehliadača (po zatvorení prehliadača sa vymažú).
• DLHODOBÉ (TRVALÉ) – zostávajú v internetovom prehliadači uložené dlhší čas, a to na obdobie, ktoré závisí od nastavenia Vášho
internetového prehliadača a nastavení cookies alebo na obdobie, pokiaľ cookies Vy samy neodstránite.

4.

AKÉ COOKIES POUŽÍVAME NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKACH

Informácie o konkrétnych cookies používaných na jednotlivých Webových stránkach nájdete v našom CMP (consent management platform)
formulári, na ktorý sa prekliknete cez „Zobraziť detail“ na lište, ktorá sa Vám automaticky zobrazí pri návšteve našich Webových stránok. Tento
formulár slúži na jednoduché nastavenie a spravovanie Vašich preferencií vo vzťahu k jednotlivým druhom súborov cookies používaných na
Webových stránkach.

5.

AKO DÁVA POUŽÍVATEĽ SÚHLAS S POUŽÍVANÍM COOKIES

NASTAVENIE COOKIES V CMP FORMULÁRI
Pri prvej návšteve našich Webových stránok máte možnosť súhlasiť s používaním súborov cookies na lište, ktorá sa Vám automaticky zobrazí pri
návšteve našich Webových stránok.
Rešpektujeme Vaše právo na súkromie, a preto sa môžete tiež rozhodnúť, že budete alebo nebudete akceptovať len niektoré druhy súborov cookies.
S výnimkou úplne nevyhnutných súborov cookies (označovaných aj ako technické súbory cookies) tak môžete v rámci CMP formulára udeliť súhlas
alebo odmietnuť udeliť súhlas s používaním súborov cookies akejkoľvek kategórie.
NASTAVENIE COOKIES V RÁMCI VÁŠHO PREHLIADAČA
Používanie cookies môžete následne obmedziť alebo zakázať aj prostredníctvom zmeny nastavení Vášho internetového prehliadača. Podrobnejšie
informácie o nastavení a ukladaní súborov cookies nájdete na stránkach poskytovateľov jednotlivých prehliadačov.
Informácie o možnostiach vypnutia cookies môžete nájsť na http://www.youronlinechoices.com/sk/.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že odmietnutie súborov cookies alebo ich následné zmeny v nastavení Vášho internetového prehliadača a zákaz
používania cookies môžu negatívne ovplyvniť funkčnosť našich Webových stránok, čo znamená, že naše Webové stránky a ich prezeranie nemusia
fungovať správne.

6.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vzhľadom na to, že údaje zhromažďované prostredníctvom súborov cookies môžu byť v určitých prípadoch považované za Vaše osobné údaje,
zoznámte sa, prosím, tiež s naším oznámením o spracovaní osobných údajov na našich Webových stránkach, ktoré nájdete na adrese
www.interway.sk, www.webjetcms.sk, www.webjetnet.sk, www.webjetlms.sk, www.webjetmsg.sk, www.webjetdms.sk, www.webjetdsk.sk,
www.webjet.sk, www.iwaycloud.sk.
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