Nestlé politika Cookies
Ďakujeme za návštevu našej webové stránky plusprovas.cz/jojo/sk*. Táto politika spoločnosti Nestlé Slovensko
s.r.o., so sídlom Prievidza, Košovská cesta 11, PSČ 971 27, IČ 31568211, spoločnosť registrovaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 3614/R (ďalej ako „Nestlé“) pre cookies je platná pre Webové
stránky plusprovas.cz/jojo/sk* alebo stránky značiek na platformách tretích strán (napr. YouTube
youtube.com/JOJOcz1 a Facebook facebook.com/jojoczsk) a aplikácie na daných stránkach, ktoré sú
prevádzkované spoločnosťou alebo pre spoločnosť Nestlé (Webové stránky plusprovas.cz/jojo/sk*).
Návštevou Webových stránok plusprovas.cz/jojo/sk* a aktívnym odsúhlasením súhlasíte s používaním cookies a
inými technológiami na vyhodnotenie chovania na stránkach, ako je uvedené v tejto politike. Pokiaľ nesúhlasíte,
zmeňte si nastavenie prehliadača podľa Vašich potrieb alebo Webové stránky plusprovas.cz/jojo/sk*
nenavštevujte. Zakázanie cookies môže ovplyvniť funkčnosť Webových stránok plusprovas.cz/jojo/sk*.
Pri použití mobilného zariadenia pre pripojenie k internetu sa zoznámte s podmienkami použitia špecifickými pre
danú aplikáciu.
Čo sú cookies?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú umiestnené na Váš počítač Webovými stránkami
plusprovas.cz/jojo/sk*, ktoré navštívite. Sú všeobecne používané pre fungovanie Webových stránok
plusprovas.cz/jojo/sk*, alebo pre to, aby stránky pracovali efektívne, a aby poskytovali informácie
správcom/prevádzkovateľom Webových stránok plusprovas.cz/jojo/sk*. Nižšie nájdete detaily o zbieraných
informáciách, a o tom ako tieto informácie používame. Pre viac informácií o druhu dát, ktoré zhromažďujeme,
sa pozrite do dokumentu Podmienky používania webových stránok.
Ako a prečo používame cookies?
Cookies používame pre zlepšenie funkčnosti Webových stránok plusprovas.cz/jojo/sk* a pre lepšie porozumenie,
ako návštevníci našej stránky plusprovas.cz/jojo/sk*, nástroje a služby používajú. Cookies nám uľahčujú
personalizovať alebo zlepšiť Vašu skúsenosť s Webovými stránkami plusprovas.cz/jojo/sk* pri ďalšej návšteve,
získavať informácie o spokojnosti užívateľov a komunikovať s Vami inde na internete.
Aké typy cookies sa používajú?
Na Webových stránkach plusprovas.cz/jojo/sk* môžeme používať nasledujúce cookies.
Relačné cookies (session cookies)
Ide o dočasné súbory, ktoré sa vymažú po uzavretí prehliadača. Pokiaľ sa na Webové stránky
plusprovas.cz/jojo/sk* vrátite, stránky Vás budú považovať za nového návštevníka.
Trvalé cookies (persistent cookies)
Tieto cookies zostávajú na Vašom prehliadači, pokiaľ ich manuálne nevymažete alebo pokiaľ ich prehliadač
nevymaže podľa nastavenia pre mazanie cookies. Tieto cookies spôsobujú, že Webové stránky
plusprovas.cz/jojo/sk* Vás budú považovať za návštevníka, ktorý sa na stránky vracia.
Nevyhnutné cookies (necessary cookies)
Nevyhnutné cookies sú bezpodmienečne nutné pre fungovanie Webových stránok plusprovas.cz/jojo/sk*.
Cookies Vás navigujú po stránkach a umožňujú funkčnosť stránok.
Cookies, ktoré posielajú vaše informácie
Ide o cookies, ktoré nastavujeme pre Webové stránky plusprovas.cz/jojo/sk*, a môžu byť rozpoznané iba týmito
stránkami. Sú známe ako cookies vlastníka stránok („First Party“ cookies).
Umiestňujeme cookies aj na Nestlé reklamu, ktorá je na stránkach iných, tretích strán (napr. Facebook
facebook.com/jojoczsk). Cez tieto cookies získame informáciu, keď kliknete na našu reklamu. V takom prípade

Nestlé umiestňuje cookies tretej strany (“Third Party“ cookies). Nestlé môže použiť tieto informácie, aby Vám
zobrazila reklamu zodpovedajúcu Vášmu záujmu podľa Vášho chovania na internete.
Cookies, ktoré posielajú informácie iným spoločnostiam
Ide o cookies nastavené na Webovú stránku plusprovas.cz/jojo/sk* partnerskými spoločnosťami (ako Facebook
facebook.com/jojoczsk alebo inzertné spoločnosti). Tieto tretie strany môžu použiť nazbieraná dáta
k anonymnému zacieleniu reklamy na iných stránkach.
Zoznam cookies použitých na Webových stránkach plusprovas.cz/jojo/sk* [nutná aktualizácia zo strany
agentúry pred spustením stránok]
Nasledujúce tabuľky kategorizujú a popisujú rôzne cookies použité na týchto stránkach:

Typ
Kategória

Účel

Aké dáta zbiera
Detaily

Typ
Kategória
Účel

Aké dáta zbiera
Detaily

Typ
Kategória

Účel

Aké dáta zbiera
Detaily

Funkčné Cookies
analytické
trvalé
sekcie
tretia strana
Pomáhajú porozumieť, ako sa návštevníci chovajú na stránkach plusprovas.cz/jojo/sk* a
poskytujú informácie o navštívených miestach a strávenom čase. Pomáhajú zlepšiť
funkčnosť stránok.
Všetky dáta sú zbierané a spracovávané anonymne.
Google Analytics:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
DoubleClick:
https://support/google.com/adsense/answer/2839090?hl=en

Cookies pre sociálne zdieľanie
Niekedy nazývané „Third Party“ alebo „social widgets“
zdieľanie na sociálnych sieťach
tretia strana
Zdieľanie na soc. sieťach zaisťuje tretia strana. Tieto tretie strany môžu zanechať cookies na
Vašom počítači, keď použijete nástroje soc. zdieľania na stránkach alebo pokiaľ ste na soc.
siete prihlásení. Pomáhajú vylepšiť Vašu skúsenosť so stránkou. Umožňujú Vám zdieľať
obsah a uľahčujú prístup na soc. siete a nástroje soc. sietí.
Môžu zbierať os. dáta, ktoré ste dobrovoľne poskytli, napr. meno.
Facebook:
https://www.ghostery.com/en/apps/facebook_social_plugins
Twitter:
https://www.ghostery.com/en/apps/twitter_button

Pre cielenie reklamy
Určovanie pohybu na internete
Trvalé
Sekcie
Tretia strana
Používajú sa k dodávaniu obsahu cez cielenú reklamu, ktorá je relevantná Vám a Vašim
záujmom alebo je limitovaná počtom prezretí pre danú reklamu.
Pomáhajú merať efektivitu reklamných kampaní na Nestlé stránkach plusprovas.cz/jojo/sk*
a iných weboch. Môžeme zdieľať tieto informácie s tretími stranami vrátanie agentúr.
Určujú užívateľa podľa IP adresy
DoubleClick:
https://www.ghostery.com/en/apps/doubleclick

Typ
Kategória
Účel
Aké dáta zbiera
Detaily

Rôzne
Flash
Trvalé
Tretia strana
Môžu ukladať Vaše voľby napr. hlasitosť alebo získané skóre, alebo zobraziť personalizovaný obsah.
Naši partneri cookies používajú pre poskytovanie špecialnych funkcií na tieto stránke.
Môžu ukladať anonymné a osobné údaje
Zistite viac o zabezpečení:
https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.htm

Ďalšie podobné technológie
Upravte dle skutečnosti na Vašem trhu
IP adresy
Môžeme sledovať IP adresy pre účely (okrem iného): (i) riešenia technických problémov, (ii) udržiavania
bezpečnosti a ochrany Webových stránok plusprovas.cz/jojo/sk*, (iii) obmedzovania prístupu na Webové stránky
plusprovas.cz/jojo/sk* určitým používateľom a (iv) lepšieho pochopenia spôsobu využitia našich stránok
plusprovas.cz/jojo/sk*. IP adresa je číslo, ktoré používajú počítače v sieti pre identifikáciu Vášho počítača pri
každom prihlásení k internetu.
Log súbory
My (alebo tretia strana v našom mene) môžeme zhromažďovať informácie vo forme log súborov, ktoré
zaznamenávajú aktivitu Webovej stránky plusprovas.cz/jojo/sk* a zhromažďujú štatistiky o návykoch
prehliadania webových používateľov. Tieto položky sú generované anonymne a pomáhajú nám zhromažďovať
okrem iného (i) informácie o prehliadači a operačnom systému užívateľa, (ii) informácie o relácii používateľa (ako
napríklad URL adresu, z ktorej prišiel, čas a dátum návštevy našej stránky plusprovas.cz/jojo/sk*, aké stránky
zobrazoval a ako dlho) a (iii) ďalšie podobné navigačné alebo clickstream dáta. Informácie zachytené v našom log
súbore tiež používame pre naše interné marketingové a demografické štúdie, aby sme mohli neustále zlepšovať
a prispôsobovať online služby, ktoré Vám poskytujeme. Log súbory sú používané iba interne a nie sú spojené so
žiadnym konkrétnym užívateľom.
Webové majáky
Môžeme používať webové majáky (alebo priehľadné GIFy) na našich webových stránkach plusprovas.cz/jojo/sk*
alebo ich zahrnúť do e-mailových správ, ktoré Vám zasielame. Webové majáky (tiež známe ako „webové blchy“)
sú malé reťazce kódu, ktoré umožňujú použiť grafický obrázok na Webovej stránke plusprovas.cz/jojo/sk* alebo
v e-mailové správe pre účely prenosu dát naspäť k nám. Informácie zhromažďované prostredníctvom webových
majákov môžu obsahovať niektoré informácie popísané vyššie v sekcii IP adresy a tiež informácie o tom, ako
užívateľ reaguje na e-mailovou kampaň (napr. čas otvorenia e-mailu, kam užívateľ z e-mailu pokračuje, atd.).
Informácie z webových majákov používame pre rôzne účely, vrátane, ale nie výhradne pre reportovanie
prevádzky na stránke, počítanie unikátnych prístupov, reklamu a e-mailový audit a pre reportovanie a
personalizáciu.
Nastavenie cookies/preferencií
V úvode Webových stránok plusprovas.cz/jojo/sk* je upozornenie na cookies a okno pre akceptovanie či
odmietnutie ich používania. Vy sami si môžete na svojom prehliadači nastaviť varovanie alebo cookies zakázať.
Cookies nepotrebujete k pohybu na väčšine stránok, všetky funkcionality však nemusia byť bez nich aktívne.
Pozrite sa na „Nápovedu“ vo Vašom prehliadači (ako Internet Explorer, Firefox) pre nastavenie. Pamätajte, že pri
použití rôznych počítačov v rôznych lokalitách musíte zmeniť nastavenie pre každý prehliadač.

Pretože webové majáky sú súčasťou webových stránok plusprovas.cz/jojo/sk*, nie je možné ich zakázať, ale
podchytiť ich voľbou cookies, ktoré nastavujú.
Navyše je možné povoliť užívanie cookies na počítači alebo ich zakázanie cez nasledujúce odkazy:
http://www.aboutads.info/choices/#completed nebo http://www.youronlinechoices.eu/ .

Aktualizácia právneho oznámení
Vyhradzujeme si právo na vykonanie akýchkoľvek zmien a opráv tohto oznámenia. Prosím, navštívte občas túto
stránku, pre kontrolu týchto informácií a získanie nových dodatočných informácií.
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