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Keď vstúpite na našu webovú stránku, môžeme na základe vášho súhlasu v prípade potreby my (alebo
naši partneri) do vášho zariadenia nainštalovať rôzne kategórie súborov cookie a ďalšie sledovacie
technológie, aby sme rozpoznali prehliadač vášho zariadenia, pokiaľ bude príslušný súbor cookie
platný.
Prevádzkovateľ a správca webovej stránky sa nachádzajú na webe v časti o ochrane osobných
údajov.
Predtým, ako začnete tento web používať, musíte si pozorne prečítať tieto pravidlá, aby ste
pochopili, ako používame cookies a ako ich môžete spravovať..
1.

Čo je “cookie”?

„Cookie“ je malý súbor, ktorý naša webová stránka požaduje, aby váš prehliadač uložil do svojho
zariadenia (počítač, smartphone, tablet atď.) pri návšteve tejto webovej stránky.
Vďaka súboru cookie vám náš webový server môže ponúknuť prispôsobené webové stránky, ktoré
najlepšie vyhovujú vašim potrebám, aby sa váš zážitok z našej webovej stránky stal osobnejším. Na
účely nášho reklamného a marketingového úsilia tiež používame súbory cookie tretích strán, ako je to
uvedené v týchto zásadách. Sú to súbory cookie z inej domény, ako je doména navštíveného webu.
Niektoré súbory cookie sú dôležité pre fungovanie tejto webovej stránky a automaticky sa aktivujú pri
návšteve používateľa. Niektoré súbory cookie nám umožňujú poskytovať používateľom služby a
funkcie, ktoré najlepšie vyhovujú ich potrebám, a prispôsobiť im ich služby tak, aby sa zabezpečila
ľahká a rýchla prevádzka webovej stránky.
2.

Ako ste informovaní?

Pri prvom prístupe na našu webovú stránku ste informovaní o tom, že používame cookies na
informačnom banneri „Ceníme si vaše súkromie“. Tento banner vás informuje, aké kategórie súborov
cookie sa používajú na našej webovej stránke. Jednotlivé súbory cookie sú opísané v oddiele 4 nižšie.
Viac informácií o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje na našej webovej stránke, nájdete v našom
Vyhlásení o ochrane osobných údajov.
3.

Vyberte si súbory cookie

Do nášho nástroja na správu súborov cookie môžete pristupovať a spravovať svoje preferencie
súborov cookie pre každú kategóriu súborov cookie (okrem nevyhnutných súborov cookie, ktoré v
našich systémoch nemožno vypnúť) kliknutím na tlačidlo „Nastavenia súborov cookie“ v päte.
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V nasledujúcej časti vás budeme informovať o súboroch cookie použitých na našej webovej stránke.
Ak nesúhlasíte s nastavením jednotlivých súborov cookie, môžete príslušný súbor cookie deaktivovať
kliknutím na uvedený odkaz. Ak neexistujú priame odkazy na deaktiváciu niektorých súborov cookie,
môžete obmedziť používanie súborov cookie v nastaveniach prehľadávača.
4.

Ktoré kategórie súborov cookie používajú tieto webové stránky a na aké účely?

Na tejto webovej stránke môžeme používať tieto kategórie súborov cookie:
-

Prevádzkové cookie

-

Cookie pre marketingové účely

-

Social Media cookies

-

Analytické/výkonnostné cookie

Súbory relácie cookie sú dočasné súbory cookie, ktoré sú uložené v súbore cookie vášho prehliadača,
kým neukončíte reláciu prehliadača.
Trvalé súbory cookie zostanú v súbore súborov cookie vášho prehliadača dlhšie. Toto časové obdobie
bude závisieť od vášho výberu v nastaveniach vášho internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie
umožňujú prenášať informácie na webový server zakaždým, keď niekto navštívi webovú stránku.
(i)

Základné súbory cookie umožňujú našim používateľom prechádzať webom a využívať jeho
funkcie. Tieto súbory cookie v našich systémoch nemožno vypnúť. Bez týchto cookies,
napríklad prihlásenie, nebude možné.

Základné súbory cookies používame na:
•
•
•
•
•

Kontrolu, či sú funkcie webovej stránky správne spustené,
Umožnia vám ukladať informácie o formulári, ktorý ste mohli vyplniť na našej webovej stránke
alebo o produktoch, službách alebo informáciách, ktoré ste vybrali na našej webovej stránke.
Umožnia vám prístup na svoje osobné miesta na našej webovej stránke
Prispôsobenie vzhľadu webovej stránky vašim preferenciám (jazyk, formát atď.)
Implementujú bezpečnostné opatrenia, keď sa prihlásite

Prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo upozorňoval na tieto súbory cookie, ale pri
prístupe na webovú stránku alebo k jej službám sa môžu vyskytnúť určité ťažkosti.
Popis základných súborov cookie, ktoré sa používajú na našej webovej stránke, nájdete tu:
Cookies

Účel

Amazon Web
Services

Tieto súbory cookie nám umožňujú alokovať prevádzku
servera, aby užívateľský komfort bol čo najlepší. Na
určenie, ktorý server má momentálne najlepšiu
dostupnosť, sa používa tzv. Vyrovnávač zaťaženia.

Retenčné
obdobie
Trvalé
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Vygenerované informácie vás nemôžu identifikovať ako
jednotlivca.
Tento súbor cookie identifikuje používateľa a umožňuje
používateľovi pripojiť sa k prihláseniu prostredníctvom
jednoduchého prihlásenia s používateľom a heslom od
skupiny PSA.
Tieto súbory cookie zaznamenávajú daný súhlas, takže
nastavenie používateľa sú zapamätané pre každú
reláciu.

Drupal

PSA GDPR súhlas

(ii)

Trvalé

Trvalé

Výkonnostné a sledovacie súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používatelia
používajú našu webovú stránku (meranie publika) a internetových aktivitách používateľa.
Pomáhajú nám vylepšovať funkcie našich webových stránok, zobrazujú oblasti, ktoré sú pre
našich používateľov najviac zaujímavé, a dozvedieť sa viac o účinnosti našich reklamných
kampaní. To všetko nám pomáha ponúkať našim používateľom služby a funkcie, ktoré
najlepšie zodpovedajú ich potrebám.

Výkonové a sledovacie súbory cookie používame na:




vytvárať štatistiky o tom, ako sa naše webové stránky používajú,
vidieť, aké efektívne sú naše reklamné kampane a
kontrolovať správanie používateľov nesúvisiace s osobami, a tak zlepšovať našu webovú
stránku.

Niektoré súbory cookie týkajúce sa výkonu poskytujú autorizované tretie strany, ale nepovoľujeme
použitie súborov cookie na iné účely, ako je uvedené v týchto Pravidlách.
Tieto súbory cookie na sledovanie výkonu a sledovania vyžadujú váš predchádzajúci súhlas. Ak tieto
cookies nepovolíte, nemalo by to mať vplyv na používanie našej webovej stránky.
Popis výkonnosti a sledovacie súbory cookie, ktoré sa používajú na našej webovej stránke, nájdete tu::
Cookies

[m] Insights
Pixel

Adobe
Analytics

Účel

Poskytovaná služba: Insights, Analytics,
Consumer and Media Planning.
Zhromaždené údaje umožňujú agentúre /
klientovi získať viac informácií o
vlastnostiach návštevníkov. Tieto údaje sa
môžu použiť na zostavenie segmentov
presmerovania na aktiváciu alebo na
zostavenie modelov
Na nepretržitú optimalizáciu marketingovej
komunikácie používa Opel analytický
softvér „Adobe Analytics“ a „Google
Analytics“ od spoločnosti Adobe Inc /
Google. To umožňuje sledovať správanie
online z hľadiska času, geografickej polohy
a použitia tejto webovej stránky. Tieto
informácie sa zhromažďujú

Retenčné
obdobie

Blokovanie cookies

Relácia

https://www.groupm.c
om/mplatformprivacy-notice

Relácia

https://www.adobe.co
m/privacy/optout.html

OpelCONNECT Cookie Policy
Oct 31st, 2019

Adobe
Dynamic Tag
Management

Amazon
Product Ads

Bing Ads
Universal
Event Tracking
(UET)

Google
Analytics

Google Tag
Manager

LinkedIn
Insight

LiveAgent

LivePerson

prostredníctvom „sledovacích pixelov“ a /
alebo súborov cookie. Informácie
zhromaždené prostredníctvom sledovacích
pixlov a / alebo súborov cookie sú
anonymné a nebudú spojené s osobnými
údajmi.
Systém, ktorý spravuje a aktualizuje tagy
a snippety kódu na našich webových
stránkach a mobilných aplikáciách.
Amazon je DSP spravovaný GroupM
Trading Desk. Amazon nezískava žiadne
osobné údaje. Na počítanie konverzií
umiestnite iba konverzný pixel. Existuje tiež
možnosť implementovať pixely pre
retargeting. Amazon dal používateľom
Opel cookies, aby si vybrali tie najlepšie
reklamy založené na ich navigácii na
webovú stránku Opel a počítali prevody do
štatistík, ktoré navrhuje
Tieto súbory cookie zmerajú kliknutia a
akcie / konverzie na tomto webe na
optimalizáciu reklamných kampaní. Tieto
súbory cookie na sledovanie reklamy online
vám zobrazujú relevantné online reklamy
na základe toho, čo ste si prezerali, na čo
ste klikli a ktoré webové stránky ste
navštívili.
Tieto súbory cookie používa služba Google
Analytics na meranie výkonnosti našej
platformy. Identifikuje každého
používateľa na webovej stránke a ukladá
informácie, ako je dĺžka relácie, zobrazené
stránky. Nie sú známe ani uložené žiadne
informácie o skutočnej totožnosti
používateľa.
Systém na správu tagov, ktorý spravuje a
aktualizuje tagy a snippety kódu na našich
webových stránkach a mobilných
aplikáciách.
Profesionálna sociálna sieť poskytuje
služby v oblasti HR riešení, vzdelávacích
riešení, obchodných riešení a
marketingových riešení. LinkedIn zbiera IP
adresu a kontroluje, či je návštevník
webovej stránky členom LinkedIn
Tieto súbory cookie sú spojené s
technológiou LiveAgent, ktorá poskytuje
online chat a podporu zákazníckej
podpory.
Tieto súbory cookie sú spojené so
softvérom LivePerson. Monitoruje aktuálnu
aktívnu (alebo poslednú) reláciu a
identifikuje návštevníkov pri opakovaných
návštevách.

Relácia

https://www.adobe.co
m/privacy/optout.html

Relácia

https://services.amazo
n.com/privacypolicy.html

Relácia

https://privacy.microso
ft.com/enus/privacystatement

https://tools.google.co
m/dlpage/gaoptout/

Trvalé
Relácia

https://www.google.co
m/policies/privacy/

Relácia

https://www.linkedin.c
om/legal/cookie-policy

https://www.liveagent.
com/privacy-policy/
Relácia
https://www.liveperson
.com/policies/privacy/
Relácia
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Matomo (Piwik
Analytics)

(iii)

Keď navštívite našu stránku, ukladáme:
webovú stránku, z ktorej ste nás navštívili,
časti našej stránky, ktoré ste navštívili,
dátum a trvanie vašej návštevy, anonymnú
IP adresu, informácie zo zariadenia (typ
zariadenia, rozlíšenie obrazovky
operačného systému) , jazyk, krajina, v
ktorej ste a typ webového prehľadávača),
ktoré ste použili pri svojej návšteve a
ďalšie. Tieto údaje o použití spracovávame
v Matomo Analytics na štatistické účely,
aby sme vylepšili naše stránky a rozpoznali
a zastavili akékoľvek zneužitie.

Relácia

https://piwikpro.de/opt
-out/

Marketingové cookies a cookies sociálnych médií vrátane cookies pre retargeting nám
umožňujú vytvárať zaujímavejšie ponuky pre našich používateľov. Cookies pre
retargeting sa ukladajú v zariadení používateľa počas relácií prehliadača. Umožňujú
reklamu našich produktov na partnerských a sociálnych sieťach pre používateľov,
ktorí sa zaujímajú o naše produkty. Vkladanie týchto reklám je úplne anonymné na
základe technológie súborov cookie..

Marketingové cookies používame na:
 posielať vám reklamy, ktoré sú lepšie prispôsobené vášmu profilu
 zdieľať obsah našich stránok s ostatnými ľuďmi
 zdieľať vaše prezeranie alebo názor na obsah stránky s ostatnými
If you do not allow these cookies, you will not experience our targeted advertising across different
websites and you may not be able to interact with the social network(s) and other partner’s website.
Please find the description of marketing and Social Media cookies used on our website here:

Cookies

AppNexus

Bing Microsoft
Advertising

Účel
AppNexus je najpokročilejšia platforma pre
nákup online inzercie v reálnom čase.
AppNexus ponúka proprietárnu bránu k
vynikajúcim výmenám reklám a
agregátorom inventára reklamy a
možnosti cloud computingu pre
bezkonkurenčnú škálovateľnosť. Appnexus
ukladá používateľom Opel cookies, aby si
vybrali najlepšie reklamy založené na ich
navigácii na webovú stránku Opel a
počítali prevody do štatistík navrhovaných
Tieto súbory cookie používa spoločnosť
Microsoft na anonymnú identifikáciu relácií
používateľov, ktoré nám pomáhajú merať
efektívnosť našich marketingových
kampaní

Retenčné
obdobie

Blokovanie cookies

Relácia

https://www.appnexus.
com/en/company/platf
orm-privacy-policyde1#choices

Trvalé

https://about.ads.micr
osoft.com/enus/resources/policies/p
ersonalized-ads
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DoubleClick

DoubleClick
Floodlight

Facebook
Pixel

Google Ads

IgnitionOne

DoubleClick je poskytovateľom digitálnej
marketingovej technológie a služieb.
Spoločnosti prichádzajú k spoločnosti
DoubleClick so znalosťami v oblasti
zobrazovania reklám, médií, videa,
vyhľadávania a affiliate marketingu, aby
im pomohli čo najlepšie využiť digitálne
médium
DoubleClick je poskytovateľom digitálnej
marketingovej technológie a služieb.
Spoločnosti prichádzajú do spoločnosti
DoubleClick so znalosťami v oblasti
zobrazovania reklám, médií, videa,
vyhľadávania a affiliate marketingu, aby
im pomohli čo najlepšie využiť digitálne
médium
Cookies umožňujú Facebooku ponúkať
vám produkty Facebook a porozumieť
informáciám, ktoré o vás dostávame,
vrátane informácií o vašom používaní iných
webových stránok a aplikácií, bez ohľadu
na to, či ste zaregistrovaní alebo prihlásení.
Aplikované súbory cookie uchovávajú
informácie o stránkach spoločnosti náš
web, ktorý ste navštívili, a reklamné
kampane, ktoré ste si prezerali alebo na
ktoré ste klikli.
Google Ads je reklamný systém spoločnosti
Google, v ktorom inzerenti ponúkajú ceny
za určité kľúčové slová, aby sa ich reklamy,
na ktoré sa dá kliknúť, zobrazili vo
výsledkoch vyhľadávania Google. Keďže
inzerenti musia za tieto kliknutia platiť,
spoločnosť Google zarába peniaze z
vyhľadávania.
Súbory cookie na sledovanie reklamy
online sledujú interakciu s kampaňami a
zobrazujú vám relevantnú online reklamu
na základe toho, čo ste si prezerali a klikli
na ne, ako aj na stránkach našej webovej
stránky, ktoré ste navštívili.
IgnitionOne Customer Intelligence
umožňuje podnikovým marketingom
identifikovať, oceniť a zapojiť svojich
zákazníkov v mierke. IgnitionOne Customer
Intelligence poskytuje jednotnú platformu,
ktorá využíva údaje o zákazníkoch z
rôznych systémov na efektívne efektívne
zacielenie a personalizáciu Omnichannel.

Relácia

https://www.google.co
m/policies/privacy/

Relácia

https://www.google.co
m/policies/privacy/

Relácia

https://www.facebook.
com/policies/cookies/

Relácia

https://www.google.co
m/policies/privacy/

Relácia

https://oo.netmng.com
/optout.php
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Netmining

Twitter
Conversion
Tracking

WyWy

Xaxis

5.

Netmining je poskytovateľom riešení
zacielenia na obsahovú sieť vrátane
vlastného zacielenia na publikum,
remarketing a video, ktoré využívajú
inteligenciu zákazníkov v reálnom čase na
zlepšenie výkonu displeja. Vďaka
mechanizmu profilovania publika, ktorý
chápe záujmy každého jednotlivca a
náchylnosť k nákupu, umožňuje Netmining
spoločnostiam poskytovať vysoko
relevantnú a personalizovanú online
reklamu počas celého životného cyklu
zákazníka..
Twitter tag poskytuje informácie o
stránkach nášho webu, ktoré ste navštívili,
a informácie o reklamných kampaniach,
ktoré ste videli alebo klikli na ne.
Na účely generovania výsledkov
prostredníctvom portálu TV Squared,
pokiaľ ide o jednu alebo viac kampaní,
ktoré umožňujú spoločnosti Opel / Vauxhall
(a jej agentúre) merať a optimalizovať
výkonnosť reklamy Opel / Vauxhall TV; a
vytvoriť anonymizáciu a agregáciu
takýchto údajov.
Tieto súbory cookie sa používajú na
reklamné účely a ukladajú informácie, ako
napríklad jedinečné sériové číslo, časovú
pečiatku vytvorenia, verziu súboru cookie.

Relácia

https://optout.netmng.
com/optout.php

Relácia

https://privacy.microso
ft.com/enus/privacystatement

Relácia

https://tvsquared.com/
privacy-policy/

Trvalé

https://www.xaxis.com
/opt-out/

Zmeny v nastaveniach cookie

Na tejto webovej stránke budú zverejnené všetky budúce zmeny našich pravidiel používania súborov
cookie. Mali by ste ich preto pravidelne kontrolovať, aby ste sa dozvedeli o zmenách v našich zásadách
používania súborov cookie. V prípade podstatných zmien vás budeme informovať a v prípade potreby
vás požiadame o súhlas.
6.

Contacting us

Kontaktné údaje prevádzkovateľa a kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov sa nachádzajú vo
vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Vydanie: Október 2019
Podrobné informácie o spoločnosti nájdete v našom právnom upozornení.

