ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
Zásady súborov cookie
Informácie o súboroch cookie a podobných technológiách a súvisiacom
spracovaní osobných informácií
1. Úvod
Vitajte na webovej stránke spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. (ďalej „táto Webová stránka“), ktorá je

prevádzkovaná ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 215, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka č. 4775/B (ďalej podľa potreby „my“, „naša“, „nami“
alebo “ŠKODA AUTO Slovensko”). Právne a kontaktné informácie týkajúce sa tohto subjektu nájdete na konci týchto
zásad.
Používame súbory cookie a podobné technológie, ktoré pristupujú k zariadeniu používanom na návštevu tejto Webovej
stránky alebo umožňujú ukladať informácie na tomto zariadení. V záujme lepšej čitateľnosti týchto zásad budeme všetky
tieto technológie označovať pojmom „súbory cookie“.
Táto zásada vám poskytne informácie o tom, ako fungujú súbory cookie a kedy sa používajú, ako aj o tom, prečo a akým
spôsobom ich používame my aj spolupracujúce tretie strany. Takmer všetky súbory cookie fungujú na princípe zbierania
a ukladania istých druhov osobných informácií o vašej osobe. Tieto zásady preto tiež opisujú aj osobné informácie, ktoré
spracúvame alebo ku ktorým poskytujeme prístup iným stranám pri používaní súborov cookie, ako aj vaše súvisiace
práva týkajúce sa ochrany údajov.
Naše samostatné vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje ekvivalentné informácie, ktoré sa v širšom zmysle týkajú
spracúvania vašich osobných údajov našou spoločnosťou v súvislosti s touto Webovou stránkou.
Tieto zásady môžeme priebežne aktualizovať. Všetky zmeny vykonané v týchto zásadách budú publikované na tejto
Webovej stránke. V prípade akýchkoľvek podstatných zmien vás na dané zmeny upozorníme pomocou vhodného
spôsobu komunikácie.
2. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov ?
Nastavujeme a čítame isté súbory cookie na vašom zariadení v spolupráci so spoločnosťou ŠKODA AUTO a.s., so
sídlom tř. V. Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika (ďalej „spoločnosť ŠKODA AUTO“). Niektoré
súbory cookie nastavuje a číta iba naša spoločnosť, iné môžu nastavovať tretie strany, ako sú napríklad naši
dodávatelia alebo obchodní partneri. Na účely zákona o ochrane osobných údajov sme my a spoločnosť ŠKODA
AUTO „spoločnými prevádzkovateľmi“ spracovania vašich osobných informácií pre všetky tieto súbory cookie, ako je
opísané v Častiach 5 a 6, ak tieto Zásady súborov cookie výslovne neuvádzajú, že sme jedinými „prevádzkovateľmi“
spracúvania osobných údajov vzhľadom k niektorým súborom cookie.
Prevádzkovateľ je osobou, ktorá rozhoduje o dôvodoch a spôsoboch spracúvania vašich osobných údajov. Vzhľadom
na súbory cookie nastavené tretími stranami prostredníctvom tejto Webovej stránky môžu byť príslušné strany tiež
prevádzkovateľmi vašich osobných údajov, čo znamená, že budú mať voči vám právnu zodpovednosť s ohľadom na
získané osobné údaje. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Ako spolupracujeme s tretími stranami a právne dôvody
spracúvania.
3. Čo sú „súbory cookie“?
Súbory cookie sú malé súbory alebo iné informácie uložené vo vašom zariadení alebo sprístupnené prostredníctvom
vášho zariadenia, ktoré pomáhajú nám aj tretím stranám zhromažďovať údaje o vašej činnosti. Termín „súbory cookie“
môže označovať súbory cookie v prehliadači, ako aj rôzne podobné technológie zahŕňajúce sledovacie pixely/webové
majáky, miestne zdieľané objekty/súbory cookie nástroja Flash, ako aj prístup k informáciám o zariadení (vrátane
snímačov). Podrobnejšie informácie o typoch súborov cookie používaných touto Webovou stránkou nájdete
v nasledujúcej časti.
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Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať kľúčové funkcie tejto Webovej stránky. Tieto súbory používame aj na účely,
ktoré nie sú kľúčové, sú však veľmi užitočné pre nás či pre vás, napríklad na ukladanie vašich nastavení a predvolieb,
zapamätanie vašich prístupových informácií, poskytovanie zacieleného obsahu a marketingovej komunikácie,
prípadne na získanie informácií o tom, ktorá časť Webovej stránky je najobľúbenejšia, alebo na analýzu funkčnosti
tejto Webovej stránky.
4. Aké typy súborov cookie používame?
Pretože súbory cookie označujú akékoľvek informácie uložené na vašom zariadení alebo sprístupnené
prostredníctvom vášho zariadenia, môžu mať mnoho rôznych podôb. Používame nasledujúce typy „súborov cookie“:
Súbory cookie prehliadača
Súbory cookie môžu pochádzať od nás („súbory cookie prvej strany“) alebo tretích strán, ktorých služby používame
alebo ktoré sú našimi partnermi („súbory cookie tretích strán“) a ktorým povoľujeme nastavovať vlastné súbory
cookie prostredníctvom príslušnej konfigurácie tejto Webovej stránky. V niektorých prípadoch získavame informácie
zhromažďované pomocou súboru cookie tretej strany, zatiaľ čo v iných prípadoch nám daná tretia strana poskytuje
službu bez toho, aby s nami zdieľala informácie vo forme, v ktorej boli zhromaždené.
Súbory cookie sa môžu používať iba na vašu reláciu prehliadania webu („súbory cookie relácie“) alebo dlhší čas
(„pretrvávajúce súbory cookie“). Ďalšie podrobnosti týkajúce sa jednotlivých typov používaných súborov cookie
nájdete v časti nižšie.
Analytické scenáre
Analytické scenáre sú malé časti počítačového kódu, ktoré sa môžu využívať na sledovanie používateľov a ich
správania na webovej stránke. Toto sledovanie môže byť základné, napríklad môžeme sledovať, či a kedy používateľ
navštívil Webovú stránku, alebo môže ísť o pokročilé sledovanie, ktoré napríklad sleduje, kedy si používateľ pridá
vozidlo do svojho užšieho zoznamu, kedy si vybral skúšobnú jazdu alebo odoslal formulár. Analytické scenáre môžu
poskytovať zhromaždené informácie tretej strane, ktorou je často poskytovateľ príslušného scenára. Tieto scenáre
nám tiež pomáhajú prispôsobovať obsah a reklamy, ktoré sa zobrazujú na Webovej stránke. Pomáhajú nám aj
poskytovať vám relevantné ponuky na iných webových stránkach.
Údaje o zariadení
V niektorých prípadoch sú informácie sprístupnené a čítané z vášho zariadenia bez ukladania súborov do vášho
zariadenia alebo bez prístupu k takýmto súborom. Pretože v týchto prípadoch obyčajne ide o osobné údaje, v časti
nižšie nájdete ďalšie podrobnosti.
5. Aké typy osobných údajov získavame prostredníctvom súborov cookie
Prostredníctvom nami používaných súborov cookie, ktoré zahŕňajú údaje, ku ktorým pristupujeme priamo
prostredníctvom vášho počítača, telefónu, tabletu alebo iného zariadenia bez ukladania súboru či pristupovaniu
k súboru, získavame nasledujúce typy osobných údajov:
•
•
•
•
•

Údaje prehliadača o súboroch cookie: identifikátory súborov cookie, čas a dátum, vybraté služby a produkty,
či ste súhlasili s použitím súborov cookie, a ak áno, ktorých;
Údaje o zariadení: typ zariadenia, rozlíšenie obrazovky, verzia operačného systému, vykreslovacie jadro
prehliadača, jeho verzia a základné nastavenia;
Zaznamenané údaje: čas a trvanie používania tejto Webovej stránky a údaje o vyhľadávaní;
Údaje o polohe: údaje o krajine, z ktorej k Webovej stránke pristupujete, na základe údajov odosielaných
vaším zariadením;
Údaje o správaní: údaje o vašom používaní tejto Webovej stránky, ktoré môžeme spracúvať, keď navštívite
alebo používate stránky alebo aplikácie spolupracujúcich tretích strán, a údaje o tom, ako sa zapájate do
obsahu tejto Webovej stránky (napríklad aké stránky navštevujete, či ste prišli prostredníctvom
marketingovej kampane, na aké tlačidlá ste klikli, podrobnosti o konfigurácii vozidla atď.).
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Získané osobné údaje o vás alebo vašej činnosti môžeme kombinovať s ostatnými údajmi, ktoré získavame od tretích
strán alebo z verejne dostupných zdrojov v prípadoch, ktoré povoľuje zákon. Ďalšie podrobnosti o zdrojoch údajov,
ktoré môžeme využívať, nájdete v našom všeobecnom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.
6. Účely, na ktoré používame súbory cookie
Súbory cookie predstavujú extrémne bežnú technológiu využívanú na zapamätanie niektorých informácií o tom, akým
spôsobom používatelia využívajú webové stránky a používajú svoje zariadenia. Veľká väčšina webových stránok
v súčasnosti používa súbory cookie. Tieto súbory sa bežne používajú na široký rozsah účelov.
V spolupráci s naším spoločným prevádzkovateľom, spoločnosťou ŠKODA AUTO, používame súbory cookie na
nasledujúce účely:
Kľúčové účely
• Nevyhnutné súbory cookie. Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na umožnenie kľúčových a základných
funkcií tejto Webovej stránky, ako je napríklad zabezpečenie, správa siete, uľahčenie prístupu a základné
štatistiky o návštevníkoch. Z tohto dôvodu a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov nevyžadujeme
váš súhlas s používaním týchto súborov cookie. Tieto súbory cookie však môžete zakázať zmenou nastavení
prehliadača. Ak to urobíte, ovplyvní to funkčnosť tejto Webovej stránky a jedna alebo viacero kľúčových
funkcií nebude správne (alebo vôbec) fungovať.
Užitočné, avšak nie kľúčové účely
• Funkcie a predvoľby. Tieto súbory cookie umožňujú používanie pokročilého obsahu a funkcií webových
stránok a umožňujú nám ukladať vaše nastavenia a predvoľby.
• Pokročilé analytické nástroje. Tieto súbory cookie nám umožňujú zobraziť rozšírené a podrobné štatistiky
týkajúce sa používania tejto Webovej stránky návštevníkmi vrátane „mapovania tepelných zón“, ktoré
umožňujú identifikovať obľúbenosť jednotlivých stránok a funkcií. Tieto súbory nám poskytujú informácie o
tom, akým spôsobom Webovú stránku používate, čím nám ju umožňujú zlepšovať.
• Prispôsobené ponuky. Tieto súbory cookie sa používajú na zobrazovanie prispôsobených ponúk, obsahu a
reklám na základe vašich záujmov na tejto Webovej stránke, iných webových stránkach prevádzkovaných
našou spoločnosťou a tretími stranami vrátane sociálnych médií.
7. Váš súhlas s používaním súborov cookie a súvisiacich osobných údajov

Súbory cookie a súvisiace osobné údaje používané na kľúčové účely
V súlade so zákonom na ochranu osobných údajov nevyžadujeme váš súhlas s použitím týchto súborov cookie,
pretože sú nevyhnutné na zaistenie správnej funkcie tejto Webovej stránky.
Súbory cookie a súvisiace osobné údaje používané na iné než kľúčové účely
Súbory cookie na iné než kľúčové účely budeme na vašom zariadení ukladať alebo z neho čítať a súvisiace osobné
údaje budeme spracúvať (alebo umožníme takéto ukladanie, čítanie či spracúvanie poskytovateľom služieb tretích
strán a našim partnerom) iba v prípade, že ste nám poskytli svoj súhlas, ktorý ste neodvolali. O súhlas s týmto
použitím vás požiadame pomocou nástroja súborov cookie, ktorý sa zobrazí pri návšteve akejkoľvek stránky tejto
Webovej stránky.
Postup poskytnutia súhlasu s použitím súborov cookie a súvisiacich osobných údajov na iné než kľúčové účely
Pri prvej návšteve tejto Webovej stránky sa zobrazí výzva so žiadosťou o poskytnutie súhlasu s použitím súborov
cookie na iné než kľúčové účely a osobných údajov, ktoré získavame v dôsledku použitia daných súborov cookie.
Môžete vysloviť súhlas s použitím všetkých súborov cookie na iné než kľúčové účely výberom možnosti „Prijať všetky
voliteľné možnosti“ alebo odmietnuť súhlas s použitím všetkých súborov cookie na iné než kľúčové účely výberom
možnosti „Odmietnuť všetky voliteľné možnosti“. Alternatívne môžete vysloviť súhlas so súbormi cookie na základe
ich jednotlivých kategórií podľa účelu použitia.
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Ak neposkytnete súhlas s použitím týchto súborov cookie, nebudeme ich používať ani nebudeme spracúvať žiadne
osobné údaje spojené s týmito súbormi cookie. Následne tiež platí, že poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov
spojených s takýmito súbormi cookie je dobrovoľné a kedykoľvek môžete svoj súhlas odvolať. Akékoľvek použitie
súboru cookie alebo spojených osobných údajov pred odvolaním súhlasu bude platné a v súlade so zákonom. Ak
chcete získať ďalšie informácie o svojich právach týkajúcich sa ochrany osobných údajov, prečítajte si časti Aké máte
práva? a Ako môžete uplatniť svoje práva? nižšie.
Obdobie platnosti poskytnutého súhlasu
Poskytnutý súhlas bude platiť 13 mesiacov od dátumu posledného poskytnutia súhlasu pomocou nástroja súborov
cookie na tejto Webovej stránke. Po uplynutí tohto obdobia bude nástroj súborov cookie automaticky považovať váš
súhlas za odvolaný.
Postup odvolania súhlasu s použitím súborov cookie a so spracúvaním súvisiacich osobných údajov na iné než
kľúčové účely
Súhlas s použitím súborov cookie, ktorý ste v minulosti poskytli, môžete odvolať jedným z dvoch spôsobov v závislosti
od konkrétneho typu súboru cookie:
•

Pomocou nástroja súborov cookie, ktorý sme sprístupnili na tejto Webovej stránke. K nástroju súborov
cookie môžete kedykoľvek pristupovať z ktorejkoľvek stránky tejto Webovej stránky kliknutím na tlačidlo
„Cookie“ (nachádza sa v ľavej dolnej časti webovej stránky). Pomocou tohto nástroja môžete kedykoľvek
odvolať svoj súhlas nastavením možnosti pre príslušnú kategóriu súborov cookie do polohy „Vyp.“. Vezmite,
prosím, na vedomie, že súbory cookie slúžiace na sledovanie e-mailovej adresy nie je možné pomocou tohto
nástroja vypnúť.

•

Úpravou nastavení vášho webového prehliadača. Väčšina webových prehliadačov je v predvolenom
nastavení nastavená tak, aby prijímala všetky súbory cookie. Máte však možnosť upraviť konfiguráciu
nastavení svojho webového prehliadača tak, aby sa informácie o súboroch cookie pred uložením zobrazili
alebo aby boli súbory cookie zásadne odmietnuté. Podrobné informácie o rôznych dostupných nastaveniach
pre súbory cookie a súvisiacich zmenách pre väčšinu bežných webových prehliadačov získate kliknutím na
príslušný odkaz nižšie:
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US
Vezmite, prosím, na vedomie, že akékoľvek zmeny v nastavení vášho webového prehliadača budú platiť iba pre
konkrétny webový prehliadač, pre ktorý ste vykonali úpravu nastavení. Ak používate na zariadení viacero
prehliadačov, musíte tieto nastavenia zmeniť samostatne pre každý prehliadač a každé zariadenie. Dodatočné
informácie týkajúce sa súborov cookie môžu byť k dispozícii prostredníctvom funkcie „Pomocník“ vášho prehliadača
alebo operačného systému, prípadne ich nájdete v používateľskej príručke k vášmu zariadeniu.
Súbory cookie a osobné údaje uložené vo vašom zariadení po stiahnutí súhlasu
Po stiahnutí súhlasu s používaním súborov cookie na iné než kľúčové účely nebude Webová stránka pristupovať
k týmto súborom cookie ani ich čítať. V závislosti od konkrétnych súborov cookie to znamená, že vo vašom zariadení
môžu zostať uložené súbory, scenáre, kódy a iné informácie týkajúce sa súborov cookie. Tieto súbory cookie môžete
odstrániť vymazaním súborov cookie a vyrovnávacej pamäte prehliadača prostredníctvom nastavení vášho webového
prehliadača. Na odkazoch týkajúcich sa jednotlivých bežných prehliadačov vyššie nájdete podrobné informácie o
postupe vymazania súborov cookie a vyrovnávacej pamäte.
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Aké sú následky odmietnutia poskytnúť/stiahnutia súhlasu s použitím súborov cookie a so spracovaním
súvisiacich osobných údajov?
Ak odmietnete poskytnúť alebo stiahnete súhlas s použitím akýchkoľvek súborov cookie a súvisiacich osobných
údajov na iné než kľúčové účely, príslušné funkcie tejto Webovej stránky nemusia fungovať správne alebo nemusia
fungovať vôbec. Vaše používanie základných funkcií tejto Webovej stránky to neovplyvní.
Ak zakážete používanie kľúčových súborov cookie (alebo všetkých súborov cookie) prostredníctvom nastavení
webového prehliadača, jedna alebo viacero základných funkcií tejto Webovej stránky vrátane funkcií slúžiacich na
zaistenie bezpečnosti vašej návštevy nebudú fungovať správne alebo nebudú fungovať vôbec.
8. Ako spolupracujeme s tretími stranami a právne dôvody spracúvania údajov
Na tejto Webovej stránke nastavujeme a čítame isté súbory cookie a prostredníctvom ich používania o vás získavame
osobné údaje. Nastavovať a čítať súbory cookie alebo používať osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookie
môžu aj tretie strany.
Úlohy a povinnosti týchto tretích strán vzhľadom na vaše osobné údaje sa budú líšiť podľa konkrétnych okolností
nasledujúcim spôsobom:
•

Naša spoločnosť alebo tretia strana môže nastaviť vo vašom zariadení súbory cookie, ktoré poskytnú prístup
k vašim osobným údajom sprostredkovateľom tretích strán. Pretože sa však na spracúvanie osobných údajov
takýmito sprostredkovateľmi vzťahujú prísne pokyny určené nami alebo relevantnou treťou stranou,
prevádzkovateľmi spracúvania je naša spoločnosť alebo relevantná tretia strana, keďže dané tretie strany
žiadnym spôsobom nerozhodujú o vašich údajoch. V takýchto prípadoch (ktoré predstavujú väčšinu prípadov)
bude niesť hlavnú zodpovednosť za spracúvanie vašich osobných údajov naša spoločnosť alebo relevantná
tretia strana.
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9. Ako dlho budeme spracúvať a uchovávať vaše osobné údaje?
Osobné údaje v identifikovateľnom formáte nespracúvame ani neuchovávame dlhšie, než je nevyhnutné.
Osobné údaje spracúvame a uchovávame nasledujúce obdobia:
•
•

S ohľadom na kľúčové súbory cookie sa spracúvanie vašich osobných údajov ukončí súčasne s vašou reláciou
prehliadania, po ktorej skončení sa vaše osobné údaje odstránia (s výnimkou súborov cookie používaných na
zapamätanie vašich predvolieb súhlasu, ktoré uchovávame 13 mesiacov od dátumu poskytnutia súhlasu).
Všetky ostatné osobné údaje súvisiace so súbormi cookie sa budú spracúvať, kým nestiahnete súhlas
s takýmto spracovaním alebo kým nevyprší platnosť daného súhlasu (t. j. vo väčšine prípadov po 13
mesiacoch). Potom sa tieto informácie odstránia.

Jediné výnimky z uvedených časových období tvoria nasledujúce prípady:
•

ak zákon, súd alebo regulačný úrad vyžaduje, aby naša spoločnosť uchovávala vaše osobné údaje dlhšie alebo
ich odstránila skôr;

•

ak uplatňujete právny nárok, sťažnosť alebo vznesiete námietku týkajúcu sa činností spracúvania opísaných
v týchto zásadách – v takom prípade budeme uchovávať vaše osobné údaje 6 rokov od dátumu uplatnenia
nároku, podania sťažnosti alebo vznesenia námietky; alebo

•

uplatníte svoje právo požiadať o vymazanie údajov (v príslušných prípadoch) a naša spoločnosť nepotrebuje
tieto údaje uchovávať zo žiadnych dôvodov povolených alebo vyžadovaných zákonom.

10. Kto získa vaše osobné údaje súvisiace so súbormi cookie alebo k nim bude môcť pristupovať?
Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám a umožňujeme im prístup k takýmto údajom v súvislosti s účelmi
uvedenými vyššie.
Naši poskytovatelia služieb tretích strán, zástupcovia a subdodávatelia (ďalej „dodávatelia“), obchodní partneri,
koncernové spoločnosti a iné tretie strany môžu získavať osobné údaje súvisiace so súbormi cookie buď priamo od
vás, od našej spoločnosti alebo od niektorého z našich dodávateľov.
Naši dodávatelia patria do nasledujúcich kategórií:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poskytovatelia reklamných technológií (Adtech) a technológií na výmenu dát,
reklamné, PR, digitálne a kreatívne agentúry,
poskytovatelia softvérových systémov cloudových riešení vrátane poskytovateľov databáz, e-mailových
služieb a správy dokumentácie,
poskytovatelia technologických služieb a služieb zariadení vrátane poskytovateľov skenovacích služieb a
služieb likvidácie údajov,
poisťovacie spoločnosti a agenti,
právní, bezpečnostní a iní profesionálni konzultanti a poradcovia,
poskytovatelia prieskumov trhu a zákazníkov,
platformy sociálnych médií,
poskytovatelia webových stránok a platforiem dátovej analýzy/modelovania,
vývojári webových stránok a aplikácií,
poskytovatelia služieb hosťovania webových stránok.

Väčšina dodávateľov, s ktorými spolupracujeme, plní rolu sprostredkovateľov riadených zmluvami, ktoré vyžadujú
zabezpečenie vašich údajov a umožňujú tieto údaje používať iba v súlade s našimi konkrétnymi pokynmi. Týmto
dodávateľom poskytujeme iba také osobné údaje a iba taký prístup k nim, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie
príslušných služieb.
V súvislosti so súbormi cookie používanými na tejto Webovej stránke používame najmä nasledujúcich kľúčových
dodávateľov:
Google
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Táto webová stránka využíva služby Google Analytics poskytované spoločnosťou Google, Inc. („Google“), ktorá
používa súbory cookie na analýzu spôsobu, ako používatelia používajú túto webovú stránku. Táto Webová stránka
používa nasledujúce moduly:
•

Google Analytics – sledovanie stavu účtu a výkonu; súhrnné informácie o cieľovej skupine, aktívni
používatelia, prieskumník používateľov, analýza cieľovej skupiny, kvalita návštevníkov, pravdepodobnosť
konverzie, porovnávacie zostavy, informácie o demografii a záujmoch, správa o toku používateľov, správy
Adwords;

•

Digitálny marketing DoubleClick – integrácia manažéra pre kampane, aktivácia funkcií na podávanie správ o
remarketingu a reklame v rámci analýz, optimalizácia marketingu obsahu, optimalizácia marketingu
vyhľadávacieho nástroja, rýchlosť webu;

•

AdSense – AdSense v analýzach, zoskupovanie podľa obsahu, vyhľadávanie stránok, podujatia, správa o toku
správania, tvorba a riadenie cieľov, tok cieľov, priradenie, správy o získavaní, používateľské správanie.

Informácie vytvorené súborom cookie o používaní tejto Webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) sa môžu odoslať a
uložiť na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických.
Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie používania tejto Webovej stránky, vytváranie správ o
tomto používaní a na poskytovanie iných služieb súvisiacich s aktivitami na tejto Webovej stránke a s používaním
internetu vo všeobecnosti. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje
zákon alebo ak takéto tretie strany spracúvajú údaje v mene spoločnosti Google. Používanie súborov cookie môžete
vypnúť priamo na tejto Webovej stránke tak, ako je to opísané vyššie, alebo zmenou príslušných nastavení svojho
prehliadača. Ak tak však urobíte pre všetky typy súborov cookie, nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie tejto
webovej stránky.
Ak sa rozhodnete, že nechcete, aby vás služba Google Analytics sledovala na všetkých webových stránkach,
navštívte: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o moduloch uvedených vyššie a o tom, akým spôsobom spoločnosť Google
spracúva osobné údaje, navštívte odkazy https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk-SK a
https://policies.google.com/privacy?hl=sk.
Facebook
Táto stránka používa analytické súbory cookie, pixel a ďalšie technológie od spoločnosti Facebook, Inc. (ďalej
„spoločnosť Facebook“), ktoré umožňujú zber alebo získavanie údajov z tejto Webovej stránky a iných stránok na
internete. Tieto údaje môže spoločnosť Facebook používať na poskytovanie reklamných metrík a služieb týkajúcich sa
zacielenia.
Stiahnutím súhlasu s použitím súborov cookie na prispôsobenie (ako je to uvedené vyššie v týchto zásadách)
prostredníctvom nástroja súborov cookie na tejto Webovej stránke alebo zakázaním zhromažďovania súborov cookie
prostredníctvom nastavení vášho webového prehliadača ukončíte získavanie a používanie údajov spoločnosťou
Facebook, ak to však vykonáte pre všetky typy súborov cookie, nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie
tejto Webovej stránky.
LinkedIn
Táto Webová stránka používa značku LinkedIn Insight Tag predstavovanú krátkym útržkom kódu JavaScript od
spoločnosti LinkedIn Corporation, dcérskej spoločnosti Microsoft Corporation (ďalej „spoločnosť LinkedIn“), ktorá
umožňuje vytvárať hĺbkové správy týkajúce sa kampane a získavať informácie o návštevníkoch webovej stránky, ktorí
navštívia stránku prostredníctvom kampane na platforme LinkedIn (napr. získavať informácie o obchodných
demografických skupinách prekrytím údajov spoločnosti LinkedIn a údajov o návštevníkoch Webovej stránky).
Značka Insight Tag umožňuje získavanie metaúdajov, napríklad adresy IP a časovej známky, ako aj udalostí, napríklad
počtu zobrazení stránky.
Z používania súborov cookie spoločnosti LinkedIn sa môžete odhlásiť na stránke s nastaveniami platformy LinkedIn.
Ďalšie informácie o značke Insight Tag nájdete na nasledujúcom odkaze:
https://www.linkedin.com/help/lms/answer/65521/the-linkedin-insight-tag-overview?lang=en.
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Iné strany
Vaše osobné údaje môžeme poskytovať aj iným tretím stranám, ako je uvedené nižšie:
•
•

akejkoľvek tretej strane, ktorá reštrukturalizuje, predáva alebo nakupuje niektorú alebo všetky časti nášho
podnikania alebo aktív alebo sa inak podieľa na zlúčení, reorganizácii alebo podobnej činnosti; a
v prípadoch, že máme povinnosť poskytnúť alebo zdieľať vaše údaje, aby sme splnili akékoľvek zákonné
povinnosti alebo požiadavky vrátane požiadaviek vydaných políciou, súdnymi dvormi, regulačnými úradmi,
vládou alebo súvisiacimi agentúrami.

Osobné údaje získavané inými prevádzkovateľmi
Ak poskytneme alebo sprístupníme vaše osobné údaje tretím stranám, ktoré sú zároveň prevádzkovateľmi daných
údajov (napr. niektorí dodávatelia, koncernové spoločnosti alebo naši obchodní partneri), tieto strany môžu príslušné
údaje poskytnúť alebo odovzdať iným organizáciám v súlade so zásadami ochrany osobných údajov príslušných tretích
strán. To sa napríklad týka niektorých činností uvedených vyššie v súvislosti so spoločnosťou Facebook. Nemá to
vplyv na žiadne vaše práva ako dotknutej osoby, ako je podrobnejšie uvedené nižšie. Ak nás požiadate o nápravu,
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich údajov, poskytneme primerané kroky na odovzdanie tejto
požiadavky akýmkoľvek tretím stranám, s ktorými sme zdieľali vaše osobné údaje.
Zvlášť poskytujeme a sprístupňujeme vaše osobné údaje spoločnosti ŠKODA AUTO. Ak chcete získať podrobné
informácie o tom, akým spôsobom spoločnosť ŠKODA AUTO spracúva vaše osobné údaje, prečítajte si Vyhlásenie o
ochrane osobných údajov na adrese http://www.skoda-auto.com/data-privacy.
11. Zdroj vašich osobných údajov
Akékoľvek osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookie na tejto Webovej stránke sú získané priamo od vás.
Ak nie sme stranou, ktorá nastavila súbory cookie vo vašom zariadení, môžeme tieto údaje získať od tretej strany.
12. Prenos osobných údajov do zámorských krajín
Vaše osobné údaje súvisiace so súbormi cookie môžu byť prenesené mimo Slovensko a Európskeho hospodárskeho
priestoru (ďalej „EHS“), ak nám na to udelíte výslovný súhlas alebo ak zaistíme primerané bezpečnostné opatrenia na
ochranu prenášaných údajov.
V súvislosti so službou Google Analytics a/alebo s použitím analytických a marketingových súborov cookie, súborov
cookie sociálnych médií a iných webových technológií opísaných vyššie, napríklad technológií poskytnutých
spoločnosťou Facebook, platí, že po vyslovení súhlasu s prenosom údajov sa vaše osobné údaje prenesú do
spoločností so sídlom v USA a uložia na serveroch nachádzajúcich sa v Spojených štátoch amerických (ďalej „USA“).
Upozorňujeme, že takýto prenos môže predstavovať riziko z hľadiska spracúvania vašich údajov v dôsledku
neprítomnosti rozhodnutia o primeranosti a vhodných bezpečnostných opatrení. Zvlášť platí, že prenos údajov a
spracúvanie údajov našimi partnermi v USA môžu podliehať programom sledovania zo strany verejných úradov v USA
a k vašim údajom môžu následne pristupovať spravodajské služby alebo federálni vyšetrovatelia USA. Navyše platí, že
občania iných krajín než USA nemajú k dispozícii rovnaké prostriedky, ktorými sa môžu brániť sledovaniu zo strany
Národnej bezpečnostnej agentúry alebo riaditeľa pre národné spravodajské služby v USA. V USA tiež nenesie
zodpovednosť za dozorné činnosti jeden konkrétny úrad. Jednotlivé štáty USA používajú rôzne kontaktné body pre
dozorné právomoci týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako aj zvláštny súdny dvor, ktorý sa zaoberá problémami so
spravodajským sledovaním cudzích štátnych príslušníkov.
V prípade prenosu vašich údajov do iných krajín mimo Slovenska a EHS podnikneme kroky na zabezpečenie
primeraných bezpečnostných opatrení s cieľom zaistiť, že budú vaše práva týkajúce sa osobných údajov aj naďalej
chránené tak, ako je to opísané v týchto zásadách. Tieto kroky zahŕňajú:
•

zaistenie, že krajiny Slovensko/EHS, do ktorých sa informácie prenášajú, sa považujú za krajiny s primeranou
ochranou vašich osobných údajov na účely zákona o ochrane osobných údajov vydaných relevantnými
úradmi;

•

zmluvným zaviazaním príjemcu vašich osobných údajov, pričom použijeme ustanovenia oficiálne vydané
relevantnými úradmi na tieto účely. Tieto ustanovenia používame na zaistenie, že budú vaše údaje chránené
v prípade prenosu vašich osobných údajov naším dodávateľom mimo Slovensko a EHS; alebo
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ak chcete získať viac informácií o bezpečnostných opatreniach, ktoré používame, ako aj kópiu relevantnej
dokumentácie, obráťte sa na nás pomocou kontaktných údajov na konci týchto zásad.
Ak používate túto Webovú stránku, kým sa nachádzate mimo Slovensko a EHS, vaše údaje sa prenesú mimo týchto
oblastí, aby ste mohli Webovú stránku ďalej používať.
13. Automatické rozhodovanie
Nepredpokladáme, že by sa akékoľvek spracúvanie údajov, ktorého účelom je rozhodovanie s možným právnym alebo
významným vplyvom na vašu osobu, vykonávalo úplne automaticky. Budeme však tieto zásady aktualizovať, a ak sa
táto situácia zmení, budeme vás informovať.
14. Ďalšie informácie
Aby sme mohli vaše osobné údaje chrániť pred neautorizovaným prístupom, pozmenením poskytovania alebo
zničením, podnikli sme primerané organizačné a technické opatrenia vrátane fyzických a elektronických postupov a
postupov riadenia, aby sme ochránili a zabezpečili údaje získané prostredníctvom tejto Webovej stránky.
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Aké máte práva?
Podľa zákonov o ochrane osobných údajov máte nasledujúce práva:

pristupovať k údajom, ktoré o
vás uchovávame,

stiahnuť súhlas týkajúci sa
používania súborov cookie
alebo spracúvania (v
prípadoch, keď sa na takýto
súhlas spoliehame),

opraviť a aktualizovať svoje
údaje,

vymazať svoje údaje (ak
nemáme zákonný dôvod,
ktorý by nás oprávňoval ďalej
ich používať),

obmedziť ďalšie spracúvania
vašich údajov,

preniesť vaše údaje v strojovo
čitateľnom formáte vašej
osobe alebo inému
prevádzkovateľovi,

namietať používanie vašich
údajov spracúvaných na
základe legitímneho záujmu
(ak nemáme zákonný dôvod,
ktorý by nás na to oprávňoval)
alebo priameho marketingu,

nedovoliť automatické
rozhodovanie, ktoré by malo
významný vplyv na vašu
osobu.

Ako môžete uplatniť svoje práva?
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad, nášho spracúvania vašich osobných údajov vo všeobecnosti alebo
v súvislosti s vašimi právami týkajúcimi sa ochrany údajov, môžete sa obrátiť na ŠKODA AUTO Slovensko a spoločnosť ŠKODA
AUTO pomocou nasledujúcich informácií:
ŠKODA AUTO Slovensko

E-mail:

Telefón:

Poštou:

dpo@skoda-auto.sk

+421 904 701 366

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
Sabinovská 6,
821 02 Bratislava

ŠKODA AUTO Slovensko môže v súvislosti s uplatňovaním uvedených práv vyžadovať uhradenie primeraných poplatkov
slúžiacich na pokrytie administratívnych nákladov na vybavenie žiadosti v prípade, že je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo
neprimeraná.

ŠKODA AUTO

Na webe:

E-mailom:

Poštou:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

DPoffice@skoda-auto.cz

ŠKODA AUTO, a.s.
Oddelenie na ochranu údajov
tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
CZ 293 01 Mladá Boleslav
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Spoločnosť ŠKODA AUTO môže v súvislosti s uplatňovaním uvedených práv vyžadovať uhradenie primeraných poplatkov
slúžiacich na pokrytie administratívnych nákladov na vybavenie žiadosti v prípade, že je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo
neprimeraná.

Skontaktovanie sa s naším tímom ochrany údajov
Ak máte otázky týkajúce sa týchto zásad alebo všeobecnej ochrany
vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu pre
ochranu osobných údajov v ŠKODA AUTO Slovensko alebo na
zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov (DPO) spoločnosti
ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.sk/osobne-udaje/
dpo@skoda-auto.sk

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/
dpo@skoda-auto.cz

Podanie sťažnosti

Ak nesúhlasíte so spôsobom, akým ŠKODA AUTO Slovensko alebo
spoločnosť ŠKODA AUTO spracúva vaše osobné údaje alebo s nimi
manipuluje, máte právo vzniesť sťažnosť v ŠKODA AUTO Slovensko,
u zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov (DPO) spoločnosti
ŠKODA AUTO, alebo dozorného úradu.

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
+421 /2/ 3231 3214
Web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/
eMail: statny.dozor@pdp.gov.sk
ČESKÁ REPUBLIKA
Úrad na ochranu osobných údajov
Pplk. Sochora 27
CZ 170 00 Praha 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/en
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