Pravidlá používania súborov cookies (EÚ)
Glenmark
1. Rozsah a účel spracúvania
Cookies: Tzv. cookies používame v niektorých oblastiach nášho webu, napr. aby sme rozpoznali
preferencie návštevníkov a mohli navrhnúť webové stránky zodpovedajúcim spôsobom. To
zjednodušuje navigáciu a vysokú mieru užívateľsky príjemného dizajnu webových stránok. Súbory
cookies nám takisto pomáhajú identifikovať obzvlášť obľúbené oblasti našich webových stránok.
Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú na pevný disk návštevníka. Umožňujú uloženie informácií
na určitý čas a identifikáciu počítača návštevníka. Pre lepšiu orientáciu užívateľov a prezentáciu
jednotlivých služieb používame trvalé súbory cookies. Používame aj tzv. „session cookies“, ktoré sa pri
zatvorení prehliadača automaticky zmažú. Môžete si nastaviť prehliadač tak, aby odmietol všetky
alebo niektoré cookies alebo aby vás informoval o ich umiestnení. To vám umožní transparentnosť
používania cookies.
Dôležité: Ak úplne vylúčite používanie súborov cookies, nebudete pravdepodobne môcť používať
niektoré funkcie našich webových stránok. Na našich webových stránkach môžeme použiť týchto päť
kategórií súborov cookies:
•
•
•
•
•

Potrebné cookies
Výkonné cookies
Funkčné / perzonalizačné cookies
Cielené cookies
Prevádzkové cookies.

Na našich webových stránkach sa používajú rôzne typy súborov cookies, ktorých typ a funkcia sa
vysvetľujú takto:

2. Kategórie cookies
Potrebné súbory cookies: Tieto súbory cookies sú potrebné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webe
a používať jeho funkcie, napríklad pri prístupe do oblastí chránených heslom. Bez týchto súborov
cookies vám nemôžeme poskytnúť určité služby, ktoré požadujete. Cookies používame na
jednoznačnú identifikáciu registrovaných užívateľov, aby sme ich mohli identifikovať počas ich
prítomnosti a pri návrate na web.
Výkonné súbory cookies: Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci
používajú web, napríklad, ktoré stránky používajú najčastejšie a či dostávajú z webov chybové správy.
Tieto cookies nezbierajú žiadne údaje, ktoré sa dajú použiť na identifikáciu návštevníkov. Všetky

informácie zhromaždené pomocou týchto cookies sú anonymné a slúžia výhradne na zlepšenie
funkčnosti a servisu webových stránok. Používame preto výkonné cookies, aby sme generovali
štatistiky o tom, ako sa naše webové stránky používajú, a aby sme videli, aká je efektívnosť našich
reklamných kampaní.
Funkčné / perzonalizačné cookies: Tieto súbory cookies umožňujú webom, aby si zapamätali
predchádzajúce informácie o návštevníkovi (napr. užívateľské meno, jazyk alebo zvolený trh), aby
mohli ponúkať optimalizované funkcie prispôsobené návštevníkovi. Webová stránka vám napríklad
môže poskytnúť aktuálne informácie o vašom trhu tak, že si uloží vašu aktuálnu polohu do súboru
cookies. Tieto cookies takisto slúžia na zachovanie nastavení, ktoré na webe vytvárate (napr. druh
alebo veľkosť písma a ďalšie voľby, ktoré si nastavuje užívateľ). Používajú sa aj na poskytovanie služieb,
ktoré požadujete, keď chcete napríklad sledovať video. Tieto cookies nemôžu sledovať činnosť
prehliadača na iných webových stránkach. Nezhromažďujú o vás žiadne informácie, ktoré by mohli byť
použité na reklamné účely, a nemôžu vysledovať, kde ste sa pohybovali na internete okrem našich
webových stránok. Používame preto funkčné/perzonalizačné cookies, aby sme vás spoznali pri ďalšom
nastavení nášho webu, prispôsobili obsah a uložili vaše nastavenie (napríklad váš preferovaný trh).
Cielené cookies: Tieto súbory cookies sa používajú na ešte konkrétnejšie prispôsobenie reklamy vám
a vašim záujmom. Slúžia aj na obmedzenie toho, ako často vidíte inzerát, merajú efektivitu reklamnej
kampane a rozumejú správaniu sa ľudí po prezretí inzerátu. Cielené cookies sa zvyčajne umiestňujú na
stránkach reklamných sietí so súhlasom prevádzkovateľa webových stránok. Zistíte, že užívateľ
navštívil webovú stránku a odovzdáte tieto informácie ďalším firmám, napr. reklamným
spoločnostiam. Často sú spojené s funkčnosťou webových stránok poskytovaných touto spoločnosťou,
preto používame cielené cookies na spojenie so sociálnymi sieťami, ktoré tak môžu použiť informácie
o vašej návšteve na prispôsobenie inzercie na iných webových stránkach a poskytnúť reklamným
sieťam, ktoré používame, informácie o vašej návšteve, takže vám môže byť neskôr na základe vášho
správania pri prehliadaní prezentovaná reklama, o ktorú by ste mohli mať záujem.
Prevádzkové cookies: Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako našu internetovú
stránku používate, napríklad ktoré konkrétne stránky navštevujete, ako aj to, či ste pri používaní
stránky narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne
informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú
anonymné a slúžia nám iba k tomu, aby sme mohli prevádzku našej internetovej stránky optimalizovať
a aby sme mali informácie, čo našich zákazníkov najviac zaujíma.
S pomocou týchto cookies môžeme napríklad:





získavať štatistické údaje o tom, ako sa naša internetová stránka používa;
zisťovať efektivitu našej reklamy (tieto informácie však nepoužívame k tomu, aby sme vám
posielali našu reklamu v prípade, že navštívite iné stránky tretích strán);
zachytiť prípadné chyby a ich odstránením internetovú stránku ďalej skvalitňovať a vylepšovať;
testovať rôzne koncepcie našej internetovej stránky.

3. Nastavenie prehliadača
Väčšina prehliadačov je už nastavená tak, aby prijímala cookies vo východiskovom nastavení.
Nastavenie svojho prehliadača si však môžete zmeniť tak, aby prijímal iba určité cookies alebo ich
neprijímal vôbec. Chceli by sme však zdôrazniť, že už nebudete môcť používať všetky funkcie našich
webových stránok, ak v rámci nastavenia svojho prehliadača cookies na našich webových stránkach
zakážete.
Nastavenie prehliadača môžete použiť aj na odstránenie cookies, ktoré sú už uložené vo vašom
prehliadači. Prehliadač si môžete nastaviť aj tak, aby vás informoval pred uložením cookies. Vzhľadom
na to, že sa príslušné funkcie jednotlivých prehliadačov môžu líšiť, žiadame vás, aby ste pre nastavenie
možností použili príslušnú ponuku nápovedy prehliadača.
Ak by ste chceli ucelený prehľad o prístupe tretích strán do vášho internetového prehliadača,
odporúčame vám, aby ste si nainštalovali špeciálne vyvinuté pluginy.

