cookies

Využívanie súborov cookies na stránkach Slovenskej sporiteľne
Internetbanking, mobilné a desktopové aplikácie Slovenskej sporiteľne, naše elektronické
bankové alebo finančné služby ako aj naše webové stránky využívajú súbory cookies, ktoré
nám pomáhajú poskytovať vám lepšie služby a pripraviť pre vás ponuku služieb.
Umožňujú rýchlejší a bezpečnejší prístup k internetbankingu a internetovým stránkam banky
a k ďalším službám.

Čo je cookie?
Cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený vo webovom prehliadači používateľa
(napr. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox) v jeho počítači
(alebo v inom zariadení s prístupom na internet, napr. smartfón alebo tablet).
Tento súbor zabezpečuje návštevníkovi našej webstránky alebo používateľovi
internetbankingu možnosť opätovne jednoducho a rýchlo získať prispôsobený obsah vždy,
keď sa vráti na webstránky (alebo na stránky služby internetbanking), na ktorých už niekedy
bol.
Informácie z cookie sú prístupné len webstránke (resp. webovému serveru) spoločnosti, ktorá
ich vytvorila, žiadnej inej nie.
Cookie je len „pasívny“ súbor, neobsahuje žiadne ďalšie softvérové programy, ktoré by sa
mohli spúšťať v zariadení používateľa s prístupom na internet (počítač, smartfón, tablet,
a pod.).

Aký je obsah cookies?
Na webových stránkach Slovenskej sporiteľne alebo pri používaní našich aplikácií sa môžete
stretnúť s dočasnými a s trvalými súbormi cookies.
Dočasné cookies sa využívajú v prehliadači používateľa len vtedy, keď si prezerá webovú
stránku.
Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi bankou
a používateľovým počítačom počas jednej jeho návštevy
(napríklad informácia, či ide o mobilné zariadenie, alebo počítač a tiež rôzne šifrované
identifikátory, ktoré sa používajú pre bezpečné spojenie s web servermi banky).
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Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača (alebo iného zariadenia) vymazané.
Trvalé cookies zostávajú v počítači (alebo v inom zariadení) až do uplynutia ich platnosti, alebo
vymazania používateľom.
Využívajú sa napríklad na identifikáciu prihlásenia klienta, tiež jazyka, ktorý používa, alebo
na predvyplnenie formuláru.
Slúžia aj pre poskytnutie relevantnejšieho obsahu a personalizovanej komunikácie banky
s používateľom.

Aké sú výhody používania cookies?
Cookie je súbor, ktorý obsahuje informácie z používateľovho webového prehliadača
a z konkrétneho webového servera.
Ak webový prehliadač pristupuje znova na webový server, server môže jednoduchšie
a rýchlejšie načítať tieto informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené.
Slovenská sporiteľňa používa túto technológiu na svojich stránkach a stránkach
internetbankingu, aby mohla lepšie integrovať svoje služby, ktoré ponúka klientom.
Toto zahŕňa cielené reklamy na stránkach banky, spracovanie formulárov na webových
stránkach, ako aj bezpečné a bezchybné fungovanie služieb internetbankingu.
Vďaka súborom cookies sme schopní neustále zlepšovať a zdokonaľovať nielen naše webové
stránky, ale aj služby a ponuky, ktoré poskytujeme všetkým našim klientom.

Ochrana súkromia
Tieto informácie slúžia na poskytnutie špecifických informácií týkajúcich sa toho, ako
používame súbory cookies. Ak používame cookies na spracovávanie osobných údajov, ktoré
je možné priradiť ku konkrétnej osobe používateľa (resp. klienta), uplatňujú sa na ne pravidlá
definované príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a ochrane súkromia.
Tieto sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok banky ako aj Podmienok používania
internetových stránok Slovenskej sporiteľne. Viac detailov a právnych informácií o spracovaní
osobných údajov nájdete v Zmluvných podmienkach – ochrana osobných údajov. Na
spracúvanie súborov cookies sa primerane použije: Informácia o spracúvaní osobných údajov
– klienti (ďalej len „Hlavná informácia“) a Pravidlá ochrany súkromia – mobilné aplikácie
(privacy policy) (ďalej len „Informácia k mobilným aplikáciám“). Odporúčame, aby ste sa
s týmito doplňujúcimi informáciami oboznámili.

Na aké účely používame cookies?
Súbory cookies vo všeobecnosti používame na tieto účely:
(i)

Poskytovanie bankových produktov a služieb;
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(ii)

Vykonávanie bezpečnostných opatrení na prevenciu pred podvodmi;

(iii)

Marketingové účely.

Ako dlho uchovávame súbory ?
Každý súbor cookies má nastavenú dobu resp. dĺžku funkčnosti podľa toho, na aký účel je
daný súbor používaný. Z tohto dôvodu sa na dĺžku použitia alebo dobu uloženia primerane
použijú doby uvedené v Hlavnej informácii a v Informácii k mobilnými aplikáciám.

Aké sú možnosti zmeny nastavenia a odstránenia cookies?
Každý prehliadač ponúka nástroje, ktoré slúžia na správu nastavení súborov cookies.
Predinštalované nastavenie väčšiny prehliadačov je také, že umožňujú ukladanie súborov
cookies pre všetky webové servery (stránky).
Nastavenia prehliadača je však možné zmeniť tak, že bude cookies spracúvať rôznymi
spôsobmi:
používateľ pred každým uložením súboru cookie na počítači potvrdí alebo zamietne toto
uloženie,
používateľ si špecifikuje správanie súborov cookies na konkrétnych webových stránkach
(napr. jeho obľúbených),
používateľ úplne zakáže ukladanie súborov cookies na svojom počítači.
Pre bližšie informácie, kde nájsť nastavenia cookies v prehliadači, je potrebné ísť na stránky
konkrétneho výrobcu prehliadača. Každý prehliadač tiež umožňuje odstrániť súbory cookies,
či už konkrétne, alebo všetky. Po ich odstránení, alebo nastavení prehliadača na zákaz
používania súborov cookies, však práca používateľa na stránkach Slovenskej sporiteľne
nebude plnohodnotná, kedže väčšina našich služieb sa spolieha práve na súbory cookies.
Ak má používateľ záujem vypnúť len konkrétne súbory cookies, ktoré sú trvalo uložené v jeho
počítači (resp. inom zariadení alebo viacerých počítačoch a zariadeniach),
a ktoré využíva Slovenská sporiteľňa na personifikáciu klientov na webových stránkach,
môže tak spraviť po prihlásení sa do internetbankingu v časti „Nastavenia -> Moje údaje“
a nastaviť položku „Prispôsobenie obsahu webových stránok“ na stav „zakázané“.
Týmto banka transparentne zabezpečí aj výmaz existujúcich súborov cookies.
Klientom odporúčame tento postup, nakoľko sa vypnú len tie súbory cookies,
ktoré umožňujú len prepojenie jednotlivých služieb a nedôjde tak k obmedzeniu a správnemu
fungovaniu žiadnej z poskytovaných služieb.
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Kedykoľvek v budúcnosti je možné túto položku nastaviť naspäť na „povolená“ a využívať
plnohodnotne služby Slovenskej sporiteľne na jej webových stránkach.

Nevyhnutné cookies
Nevyhnutné cookies sú také, bez ktorých nie je možné prehliadať naše webové stránky
a služby s nimi spojené štandardným spôsobom (teda v súlade s očakávaniami návštevníka).
Tieto cookies sú nevyhnutné buď na technické uloženie, prístup výhradne na účely výkonu
prenosu správy prostredníctvom siete alebo ide o cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné
na to, aby sme Vám vedeli poskytnúť službu informačnej spoločnosti (napr. webstránka,
aplikácia), o ktorú žiadate. Tieto cookies umožňujú napríklad prístup do zabezpečenej časti
webových stránok (George) alebo umožňujú zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti.
Používanie nevyhnutných cookies je možné bez vášho súhlasu, resp. bez vyjadrenia vášho
nesúhlasu. Nevyhnutné cookies preto nie je možné aktivovať alebo deaktivovať.

Stránky tretích strán
Náš web môže obsahovať hypertextové odkazy (linky) na weby tretích strán. Tieto tretie strany
majú vlastné podmienky ochrany súkromia, za ktoré nenesieme zodpovednosť. V prípade, že
budete nasledovať odkazy na tieto tretie strany, odporúčame vám prečítať si ich podmienky
ochrany súkromia.

Služby tretích strán
Pre skvalitnenie používateľského zážitku na našich stránkach využívame služby tretích strán,
prostredníctvom ktorých zbierame anonymné dáta a ktoré zbierajú cookies tretích strán. Tieto
dáta môžu byť ukladané na serveroch tretích strán. Tretie strany môžu mať prístup ku cookies
reps. k ďalším informáciám, ktoré sú prostredníctvom cookies zbierané, avšak vždy len
v rozsahu nášho zmluvného dojednania a pod našou kontrolou. V prípade, že si neprajete, aby
sme vo vašom prípade tieto služby pre zber dát využívali, kliknite nižšie na tlačidlo „Odvolať
súhlas s cookies“, alebo zodpovedajúcim spôsobom upravte nastavenie svojho prehliadača.
Medzi tretie strany, ktorých služby využívame patrí:

Google
Google Analytics
Google Optimize
Viac o ochrane súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Adobe
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Adobe Experience Cloud
Viac o ochrane súkromia: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html

Exponea
Exponea
Viac o ochrane súkromia: https://exponea.com/privacy-policy/

Threat Mark
Threat Mark
Viac o ochrane súkromia: https://www.threatmark.com/privacy-terms/

Reklamné systémy tretích strán
Slovenská Sporiteľňa v súčasnosti používa reklamné systémy tretích strán, ktoré zbierajú
cookies tretích strán na našich webových stránkach. Tieto cookies sú tretími stranami
používané pre reklamné účely. V prípade, že si neprajete, aby sme vo vašom prípade tieto
služby pre zber dát využívali, kliknite nižšie na tlačidlo „Odvolať súhlas s cookies“, alebo
zodpovedajúcim spôsobom upravte nastavenie svojho prehliadača. Medzi tretie strany, ktorých
reklamné systémy využívame patrí:

Google
Trackovacie pixely
Viac o ochrane súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=sk
Gemius
Trackovacie pixely
Viac o ochrane súkromia: https://www.gemius.com/privacy-policy.html
Facebook
Trackovacie pixely
Viac o ochrane súkromia: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
Adform
Trackovacie pixely
Viac informácií o ochrane súkromia: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/
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Media Innovation Group
Trackovacie pixely
Viac o ochrane informácií: https://www.mookie1.com/en-us/privacy.html

Flashtalking
Trackovacie pixely
Viac o ochrane informácií: https://www.flashtalking.com/privacypolicy/

AppNexus
Trackovacie pixely
Viac o ochrane informácií: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy

Sizmek
Trackovacie pixely
Viac o ochrane informácií: https://www.sizmek.com/privacy-policy/

Google Analytics
Táto služba od Google Inc. je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie
umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti našich webstránok. Táto Funkcionalita
nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej
zlepšovanie. Slovenská sporiteľňa pri využívaní Google Analytics nespracúva žiadne osobné
údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých
osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu Vašich osobných
údajov spoločnosťou Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics.
Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga. Viac o typoch
cookies, ktoré používa Google Inc. sa môžete dozvedieť tu:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk
Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia našich webových stránok je možné službu
Google Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazovanie
relevantnejších reklám od Google Inc. (vychádzajúcich z histórie vyhľadávania a aktivít na
našom webe) ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami od Google Inc.
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Google Analytics na analýzu Vášho správania na našich webstránkach tiež využíva súbory
typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač,
tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového
používateľa našej webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho
súkromia. Google Inc. využíva informácie získané počas používania webovej stránky, aby
vyhodnotil Vaše používanie našej webovej stránky, vystavil nám reporty o aktivitách
na webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním našej webovej stránky
a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné
zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný
modul (add on) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Po kliknutí na uvedený odkaz sa uloží do Vášho internetového prehliadača súbor cookie optout, ktorý zabráni budúcemu získavaniu údajov pri návšteve webovej stránky Slovenská
sporiteľňa. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov
spoločnosťou Google Inc. pri používaní služby Google Analytics si môžete prečítať v
Podmienkach ochrany súkromia, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk.

Sociálne siete
Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem
sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Nami zverejnené informácie vysvetľujú len
základné otázky týkajúce sa správy našich profilov na sociálnych sieťach. Máme iba typické
administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše profily zriadené
na sociálnych sieťach. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše
osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí
(ako Facebook Youtube, Instagram, Twitter) a že nad týmto spracúvaním, ďalším
poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích
krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu
kontrolu a nezodpovedáme zaň. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov
prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete v nižšie uvedenom popise konkrétnych služieb,
ktoré môže Slovenská sporiteľňa využívať pri profesionálnom používaní sociálnych sietí a pri
správe profilov, ktoré máme zriadené na sociálnych sieťach.
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Facebook a Instagram
Na našej webovej stránke sú integrované doplnky pre sociálne médiá („doplnky“) sociálnej
siete Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).
Pri návšteve našej webovej stránky dostane Facebook informácie, že ste navštívili webovú
stránku so svojou IP adresou. Ak kliknete na ikonu Facebooku dostupnú na našom webe,
pričom ste súčasne prihlásení a/alebo registrovaní k svojmu účtu na Facebooku, obsah
webovej stránky sa presmeruje na váš profil na Facebooku. Následne môže Facebook vašu
návštevu webovej stránky priradiť k vášmu používateľskému účtu. Prenos údajov sa
uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku alebo nie. Slovenská sporiteľňa Vás
upozorňuje, že pri využívaní nášho webu nemá žiadny vplyv na zisťované údaje a procesy
spracúvania údajov, a taktiež nám nie je známy celkový rozsah zisťovaných údajov, účel
spracúvania resp. lehoty uloženia týchto údajov. Facebook ukladá získané údaje o vás ako
užívateľské profily a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo
prispôsobenie svojich služieb a nástrojom registrovaným používateľom. Takéto hodnotenie sa
vykonáva najmä s cieľom informovať ostatných používateľov Facebooku o vašich aktivitách
na našej webovej stránke. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto
používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na spoločnosť Facebook. Po
skončení používania Facebooku vám odporúčame vždy sa odhlásiť najmä z toho dôvodu, aby
ste sa vyhli priradeniu vašej činnosti na internete k vášmu profilu. Ďalšie informácie o účele
a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook získate
vo Vyhlásení
o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na nasledujúcom linku:
https://www.facebook.com/policy.php.
Radi by sme Vás tiež informovali, že môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou
Facebook Irelend Limited, ktoré sú označené ako „data file custom audiences“ – správa
publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami
spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku
a „measurement and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné
údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám
prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu
Vašich osobných údajov teda môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania Vášho
používateľského profilu zriadeného na Facebooku budete vykonávať interakcie s našim
reklamným obsahom alebo s našimi webstránkami. V takýchto prípadoch využívame
spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných
údajov uplatňujú nasledovné právne záruky:
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https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools,
https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.
Takisto využívame službu Facebooku „správa publika“ („Page Insights“) na získavanie
štatistických (agregovaných) informácií o používaní nášho Facebook profilu. V súvislosti
so spracúvaní osobných údajov o návštevníkoch nášho profilu v rámci funkcionality tejto
služby sme uzatvorili so spoločnosťou Facebook tzv. dohodu spoločných prevádzkovateľov,
ktorej základné časti nájdete tu:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
V prípade, ak Vám vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža môžete voči nemu
namietať alebo môžete využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online
marketingu, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices a
http://www.youronlinechoices.eu/). Tieto online dostupné nástroje Vám umožnia vo Vašom
prehliadači automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých
od Facebooku) a vymazať ich, čím zamedzíte aj prípadnému spracúvaniu Vašich osobných
údajov.

