Informácia o spracúvaní osobných údajov
Pre informačný systém: IS cookies
Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 13 a 14 Nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi
zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať
informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.
Identifikačné a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť Telegrafia, a.s. Lomená 7 040 01
Košice, IČO: 17081386 email: gdrp@telegrafia.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“)
Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:
Email: dpo7@proenergy.sk
Telegrafia, a.s. Vám chce poskytnúť tie najlepšie služby a udržať si Vašu dôveru. Chceme Vás jasne
informovať o tom, ako používame a ukladáme súbory cookies z našich webov www.telegrafia.sk,
www.telegrafia.eu, www.electronic-sirens.com, www.sirenaselectronicas.com,
www.sireneselectroniques.fr, www.ekonomickysoftver-dynamicsnav.sk a
acusticusprofessional.telegrafia.eu a vo Vašom koncovom zariadení.
1.

Čo sú cookies?

Za účelom zlepšenia a skvalitňovania poskytovaných služieb pre vás využívajú takmer všetky webové
stránky (vrátane našich) neškodné súbory cookies. Tie sú uložené priamo v prehliadači, ktorý používate
vo vašom zariadení – počítači, tablete alebo smartfóne. Používaním súborov cookies nedochádza k
porušovaniu zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Každý používateľ našich webstránok má právo (podľa GDPR a zákona č. 18/2018) súhlasiť alebo
nesúhlasiť s ich ukladaním do jeho prehliadača. Taktiež má právo odmietnuť ich časti, a teda má právo
si ich nastaviť podľa svojich potrieb. Na tieto možnosti upozorňujeme pri prvej návšteve našich
webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Akceptujem zvolené cookies“ vyjadruje používateľ svoj
súhlas, prípadne si cez „Upraviť nastavenia“ zmení svoje nastavenia.
Všetky naše súbory cookies, ktoré sú uložené v súvislosti s našou stránkou vo vašich prehliadačoch,
sú ukladané výhradne vo vašom zariadení, a teda nikto iný okrem našich webstránok k nim nemá
prístup. Vo vašom prehliadači a v jeho sekcii Nastavenia si ich môžete kedykoľvek zmeniť alebo tiež
úplne vymazať.
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Údaje o vašom prehliadaní internetu sú zbierané a analyzované anonymne.
2.

Aké súbory cookies používame?








Google Analytics, Google Tag Manager – informácie o bežnom používaní našich webstránok
Google Analytics: konverzné – umožňujú nám analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
Google Analytics: trackingové – v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon
rôznych predajných kanálov
Google Analytics: remarketingové – používame na personalizáciu obsahu reklám a ich
relevantné cielenie reklamy
Facebook: remarketingové – používame na personalizáciu obsahu reklám a relevantné
cielenie
WordPress cookies: technické – dôležité pre základnú funkčnosť našej webstránky, webu a
redakčného systému
Acusticus cookies

Využívame remarketingové nástroje na personalizovanie reklamy pomocou systémov Google
AdWords a Facebook, čo znamená, že sa aj vám prostredníctvom nich pokúsime zobrazovať
internetovú reklamu s našimi produktami. Niektoré súbory cookies môžu zhromažďovať informácie,
ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv.
„cookies tretích strán“). Napríklad informácie o navštívených produktoch na našich stránkach môžu
byť neskôr zohľadnené pri vyobrazovaní reklamných bannerov, aby sme mohli lepšie prispôsobiť
zobrazenia internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa
týchto údajov vás nie je možné osobne identifikovať.
Tieto informácie sa používajú na prípravu súhrnných štatistických správ o aktivite návštevníkov,
ktoré neobsahujú žiadne osobné údaje:


















IP adresa (maskovaná),
poloha: krajina, región, mesto, približná zemepisná šírka a dĺžka (geolokácia),
dátum a čas žiadosti (návšteva sídla),
názov prezeranej stránky (Page Title),
URL adresa prezeranej stránky (Page URL),
URL adresa stránky prezeranej pred aktuálnou stránkou (Referrer URL),
rozlíšenie obrazovky na zariadení používateľa,
miestny čas v časovom pásme návštevníka,
súbory, na ktoré návštevník klikol a ktoré si prevzal (Download),
odkazy na externú doménu, na ktorú používateľ klikol (Outlink),
čas vygenerovania stránok (čas potrebný na to, aby webový server vygeneroval webové
stránky a potom ich návštevník prevzal: rýchlosť stránky: Page speed),
hlavný jazyk používaného prehliadača (hlavička Accept-Language),
verzia prehliadača, doplnky prehliadača (PDF, Flash, Java…), verzia operačného systému,
identifikátor zariadenia (hlavička User-Agent),
jazyk navštívenej stránky,
kampane,
vyhľadávanie na sídle,
podujatia.
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