Informácia o využívaní súborov cookies

Táto informácia bližšie popisuje využívanie súborov cookies na webovej stránke www.pss.sk.
Kto je prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom webovej stránky www.pss.sk (ďalej aj „naša stránka“) je Prvá stavebná sporiteľňa,
a. s., so sídlom Bajkalská 30, Bratislava, 829 48, IČO: 31 335 004, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 479/B (ďalej iba „PSS“)
Čo sú súbory cookies
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri prehliadaní našej stránky ukladajú do prehliadača v
zariadení, z ktorého našu stránku prehliadate (počítač, smartphone a pod.).
Po opätovnom navštívení našej stránky prehliadač pošle našej stránke informáciu, že ste ju už
navštívili, na základe čoho viete stránku prehliadať jednoduchšie.
Cookies neslúžia na identifikáciu konkrétneho návštevníka našej stránky.

Aké cookies PSS využíva
Na našej stránke používame tri druhy cookies:
Nutné:
Je na nich závislá samotná funkčnosť našej stránky, bez nich nie je možné zabezpečiť zobrazovanie
a funkčnosť našej stránky v súlade s očakávaniami jej návštevníkov.
Štatistické:
Prostredníctvom štatistických cookies sleduje PSS napríklad návštevnosť našej stránky, aktivitu
návštevníka na nej, zobrazovanie podstránok a pod. Prostredníctvom týchto cookies zbiera PSS
informácie na štatistické účely za účelom skvalitnenia našej stránky, ako aj obsahu na nej
umiestnenom. Prostredníctvom týchto cookies neidentifikujeme konkrétneho návštevníka našej
stránky.
Marketingové:
Tento druh cookies slúži na marketingové aktivity, ako sú zvýšenie atraktivity reklám,
vyhodnocovanie úspešnosti reklamných kampaní a pod.

Tretie strany:
Konkrétne cookies, ktoré v rámci jednotlivých kategórií využívame, vrátane stručného popisu každej
z nich, sú dostupné v okne, v ktorom návštevník stránky vyjadruje súhlas s využívaním konkrétnych
druhov cookies (po prekliknutí z dialógového okna, v ktorom na našej stránke informujeme
o využívaní cookies).

Na základe čoho súbory cookies PSS využíva
Súbory cookies PSS využíva na základe súhlasu, udeleného návštevníkom našej stránky.
Za súhlas s nutnými cookies považujeme v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Zákon“) také nastavenie webového
prehliadača návštevníka našej stránky, ktoré umožňuje ukladanie cookies.
Súhlas so štatistickými a marketingovými cookies vyjadruje návštevník našej stránky zvolením
konkrétneho druhu cookies prostredníctvom okna, v ktorom na našej stránke informujeme
o využívaní cookies.

Doba uchovávania údajov
Lehota platnosti jednotlivých využívaných cookies je uvedená v dialógovom okne, v ktorom
návštevník stránky vyjadruje súhlas s využívanim konkrétnych druhov cookies (po prekliknutí
z dialógového okna, v ktorom na našej webstránke informujeme o využívaní cookies).
Lehotu uloženia cookies môže návštevník našej stránky skrátiť vymazaním cookies v nastavení svojho
prehliadača, resp. odvolaním udeleného súhlasu podľa nižšie uvedených inštrukcií.

Prostredníctvom koho údaje spracúvame
Údaje získané prostredníctvom cookies sú určené pre PSS. Nakoľko na zabezpečenie vytvorenia a
prevádzkovania našej stránky využívame služby webhostingu, sú tieto údaje prístupné aj spoločnosti
InterWay, a. s., so sídlom Stará Vajnorská 21, Bratislava, 831 04, IČO: 35 728 531. S touto
spoločnosťou má PSS riadne uzatvorený zmluvný vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie služieb
webhostingu.

Ako je možné odvolať udelený súhlas
Udelený súhlas so spracúvaní údajov prostredníctvom cookies je možné odvolať vymazaním
uložených cookies v prehliadači návštevníka našej stránky (resp. nastavením prehliadača tak, aby
prehliadač neumožňoval ukladanie cookies). V takomto prípade dôjde k ukončeniu využívania
všetkých cookies, teda aj nutných. PSS upozorňuje, že takéto nastavenie prehliadača môže spôsobiť,
že sa naša stránka nebude zobrazovať, resp. fungovať, návštevníkovi korektne a návštevníkovi našej
stránky sa nemusia zobraziť informácie, ktoré hľadá.
Súhlas so štatistickými a marketingovými cookies (súhlas s nutnými ostane zachovaný) je možné
odvolať v prostredníctvom linku „Nastavenia cookies“ v spodnej časti našej stránky. Na uvedených
odkazoch je súčasne možné aj udelené súhlasy rozšíriť o súhlas s využívaním ďalších druhov cookies.

