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Zásady pre používanie cookie definujú typy cookie a podobných technológií, ktoré sa môžu vzťahovať na leaseplan.com 

(„webová stránka“) spoločnosti LeasePlan Corporation N-V- a jej dcérske spoločnosti („LeasePlan“, „my“ alebo 

„nás/nám/nami/“).  Tieto Zásady pre používanie cookie môžeme kedykoľvek zmeniť.  Prosím, pozrite sa na "LAST 

REVISED/Poslednú revíziu" legendy v hornej časti tejto stránky kvôli informáciám o tom, kedy boli naposledy aktualizované 

tieto Zásady pre používanie cookie.  Akékoľvek zmeny v týchto Zásadách pre používanie cookie nadobúdajú účinnosť 

zverejnením aktualizovanej verzie Zásad pre používanie cookie na našej webovej stránke alebo prostredníctvom nej. 

 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom  [odkaz]. 

 

1 ČO JE COOKIE? 

 

Cookies sú prvkom štandardnej výbavy webových stránok, ktoré nám umožňujú ukladanie malých množstiev dát vo Vašom 

počítači, telefóne alebo tablete o Vašej návšteve našej webovej stránky. Cookies nám pomáhajú získavať informácie o tom, 

ktoré oddelenia našej  webovej stránky sú užitočné a ktoré oblasti vyžadujú zlepšenie. Informácie uložené v cookie možno 

využiť pri Vašej ďalšej návšteve. 

Ak budete pokračovať v prehliadaní našej webovej stránky po upozornení na cookie, tým zároveň súhlasíte s používaním 

cookies. Nastavenie pre súbory cookie si môžete zmeniť. Kvôli ďalším informáciám pozri nižšie "Ako spravovať súbory" 

cookie?". 

  

2 AKÉ COOKIE POUŽÍVAME? 

 

Nižšie uvádzame rôzne typy súborov cookie, ktoré môžu byť použité na našej webovej stránke. Ak sú prostredníctvom 

súborov cookie zhromažďované akékoľvek osobné údaje, vzťahuje sa na nich Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

[ODKAZ] a dopĺňa tieto Zásady pre používanie Cookie. 

Nevyhnutné súbory cookie.  Nevyhnutné súbory cookies Vám umožňujú prechádzať našou webovou stránkou a 

využívať jej služby a funkcie.  Bez týchto absolútne nevyhnutných súborov cookie naša webová stránka nebude fungovať 

tak hladko vo Váš prospech, ako by sme si želali, a nemusíme byť schopní poskytovať našu webovú stránku alebo niektoré 

jej služby alebo funkcie. 

 

Preferenčné súbory cookie.  Preferenčné súbory cookie zhromažďujú informácie o Vašich voľbách a preferenciách a 

umožňujú nám zapamätať si jazyk alebo iné lokálne nastavenia a prispôsobiť tomu našu webovú stránku.   

 

Súbory cookie sociálnych médií.  Súbory cookie sociálnych médií zhromažďujú informácie o používaní sociálnych médií.   

 

Analytické súbory cookies.  Analytické súbory cookies zhromažďujú informácie o Vašom využívaní našej webovej 

stránky a umožňujú nám zlepšovať spôsob, akým funguje.  Analytické cookies nám napríklad ukazujú, ktoré sú najčastejšie 

prezerané podstránky na našej webovej stránke, pomáhajú nám zaznamenávať akékoľvek problémy, ktoré máte so 

stránkou, a ukazujú nám, či je naša reklama efektívna, alebo nie.  To nám umožňuje vidieť celkové vzorce využívania našej 

webovej stránky, skôr než jej využívanie konkrétnou osobou.  Tieto informácie používame na analyzovanie návštevnosti 

našej  webovej stránky, nie však na skúmame týchto informácií za účelom  individuálnej informačnej identifikácie. 

 

Cielené alebo reklamné súbory cookies.  Cielené súbory cookies (alebo reklamné cookies) zhromažďujú informácie o 

Vašich prehliadavacích návykoch na tejto, ako aj iných  stránkach, a slúžia na to, aby Vám boli ponúkané reklamy, ktoré 

sú pre Vás relevantnejšie vzhľadom na Vaše záujmy. Tieto sa využívajú na služby ponúkané tretími stranami, ako napríklad 

tlačidlá Like alebo Share. Tretie strany ponúkajú tieto služby výmenou za potvrdenie návštevy našej webovej stránky. Ak 

použijete tlačidlá, ako sú napríklad LinkedIn alebo Twitter Share, budete presmerovaní na stránky kontrolované týmito 

spoločnosťami, ktoré môžu umiestňovať vlastné súbory cookie (vrátane cielených súborov cookie) a ktoré podliehajú 

pravidlám a zásadám LinkedIn a Twitter pre používanie cookie a ochranu osobných údajov.  

 

ZÁSADY PRE POUŽÍVANIE COOKIE 
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3 AKO SPRAVOVAŤ SÚBORY COOKIE?  

 

Nastavenie pre súbory cookie si môžete zmeniť tu: [odkaz].  

Okrem vyššie uvedených možností môžete odmietnuť alebo akceptovať cookies z našej webovej stránky kedykoľvek 

aktiváciou nastavenia Vášho prehliadača.  Informácie o postupe s cieľom povoliť alebo zakázať cookies možno nájsť na 

internetových stránkach poskytovateľa internetového prehliadača prostredníctvom obrazovky Pomocník.  Môžete si pozrieť 

tiež  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html , kde nájdete ďalšie informácie o bežne používaných 

prehliadačoch.  Vezmite, prosím, na vedomie, že ak sú súbory cookie zakázané, nemusia adekvátne fungovať všetky 

funkcie našej webovej stránky. 

Ak chcete vyčistiť všetky súbory cookie, ktoré zostali z webových stránok, ktoré ste navštívili, tu sú odkazy, kde si môžete 

stiahnuť tri programy, ktoré odstránia sledovacie súbory cookie: 

http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php,  

http://www.spybot.info/en/download/index.html, a 

http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/. 

 

4 ĎALŠIE TECHNOLÓGIE, KTORÉ SÚ PODOBNÉ AKO COOKIES  

 

Aby bola naša webová stránka schopná ponúknuť obsah, o ktorom sme presvedčení, že by Vás mohol zaujímať na 

základe Vašej aktivity na našej webovej stránke, a aby sme zabránili podvodom a tiež na účely autentifikácie, môžeme 

taktiež používať aj ďalšie technológie, ktoré sú podobné ako cookies.  Napríklad môžeme zhromažďovať prvky zariadení 

a kombinovať informácie zhromaždené prostredníctvom väčšiny prehliadačov alebo automaticky prostredníctvom Vášho 

zariadenia a vytvoriť jedinečný identifikátor, ktorým dokážeme identifikovať Váš prehliadač alebo zariadenie s primeranou 

mierou istoty. V tejto súvislosti môžeme zhromažďovať, používať a kombinovať tieto informácie: 

• Počet návštev; 

• Posledná návšteva; 

• Prvá návšteva; 

• Externá IP adresa; 

• Interná IP adresa; 

• Rozlíšenie obrazovky; 

• Geolokácia (zemepisná šírka/dĺžka podľa adresy IP); 

• Výkonnostný benchmark zariadenia;  

• Pásmový benchmark zariadenia; 

• Používateľ-agent zariadenia (typ prehliadača, verzia); 

• Funkcie zariadenia (modernizačný reťazec, tells funkcie prehliadača); 

• Operačný systém zariadenia; 

• Pluginy inštalované v zariadení; 

• Jazyk prehliadača; 

• Funkcia flash povolená alebo zakázaná; 

• Čas na súbor zariadenia; 

• Kľúčové slová používané, ak prichádza z vyhľadávačov;  

• Stránky, ktoré ste navštívili; 

• Dĺžka návštevy; 

• Postúpenie stránky; 

• Pozícia kurzora myši; 

• Kliknutia myšou; 

• Scrolovacia pozícia na stránke.      

 

Tieto informácie používame na to, aby sme : 

• sa dozvedeli o Vašich záujmoch a interakciách na základe obsahu zobrazeného na našej webovej stránke 

(napríklad ako často navštevujete našu webovú stránku a aký obsah si prehliadate alebo na aký klikáte); 

• zabránili podvodom a na overovacie účely. 

 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php
http://www.spybot.info/en/download/index.html
http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/
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Môžeme tiež použiť majáčiky, pixelové značky alebo Java skripty. Tieto nám umožňujú pripomínať sa Vám a slúžia na 

personalizáciu obsahu alebo ponúk smerovaných k Vám, keď sa vrátite na našu webovú stránku. 

Vezmite, prosím, na vedomie, že pokiaľ vyššie uvedené informácie získané prostredníctvom týchto technológií predstavujú 

osobné údaje, potom takéto spracúvanie podlieha nášmu Vyhláseniu o ochrane osobných údajov  [odkaz] . Tieto informácie 

môžeme zdieľať s našimi poskytovateľmi - tretími stranami a v rozsahu povolenom naším Vyhlásením o ochrane osobných 

údajov  [odkaz]. 

 

 


