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PRAVIDLÁ PRE SÚBORY COOKIE
1.1.

Všeobecné informácie
Webové lokality Poskytovateľa (PlatonFinance, PlatonCoin, PlatonClub a PlatonNews) využívajú súbory cookie.
Cookie je malý textový súbor uložený vašim prehliadačom, ktorý umožňuje pamäť si informácie medzi webovými
stránkami a reláciami prehliadača. Poskytovateľ využíva niekoľko súborov cookie, ktoré mu umožňujú zapamätať
si údaje Užívateľa a zobraziť príslušný obsah na základe Poskytovateľom vybraných možností. Súbory cookie
pomáhajú pochopiť správanie Užívateľa v rámci webovej lokality Poskytovateľa, čo znamená, že dokáže pre
Užívateľa lepšie služby. Súbory cookie dokážu uchovať iba text, ktorý je vždy anonymný a obvykle zašifrovaný.
Poskytovateľ nikdy nebude ukladať do súboru cookie žiadne osobné údaje.

1.2.

Čo sú súbory cookie?
Súbory cookie sú malé textové súbory generované Užívateľom navštívených webových lokalít, ktoré uchovávajú
údaje relácií na neskoršie použitie v rámci lokality. Tieto údaje umožňujú lokalite zachovať informácie Užívateľa
medzi stránkami a tiež analyzovať spôsob jeho interakcie s lokalitou. Súbory cookie sú bezpečné - dokážu uložiť
len informácie, ktoré im poskytne prehliadač, čo sú informácie vložené používateľom do prehliadača alebo
zahrnuté v požiadavke na stránku. Nedokážu spustiť kód a nedajú sa použiť na prístup do počítača Užívateľa.
Ak webová lokalita zašifruje informácie do cookie, iba táto webová lokalita dokáže dané informácie prečítať.
Existujú dva rozličné druhy cookies: súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie. Používajú sa na rozličné veci
a obsahujú rozličné informácie. Súbory cookie relácie obsahujú informácie, ktoré sa používajú v rámci aktuálnej
relácie prehliadača. Tieto súbory cookie sú automaticky vymazané pri zatvorení prehliadača Užívateľa. Na
počítači Užívateľa nezostáva nič natrvalo mimo času, ktorý strávite na lokalite. Trvalé súbory cookie sa používajú
na uchovávanie informácii, ktoré sa používajú medzi jednotlivými návštevami. Tieto údaje umožňujú lokalitám
rozpoznať, že Užívateľ je zákazník, ktorý sa vracia a podľa toho reagovať. Trvalé súbory cookie majú životnosť
určenú webovou lokalitou, ktorá môže byť od niekoľko minút až po niekoľko rokov.

1.3.

Prečo používať súbory cookies?
Súbory cookie využíva lokalita na udržiavanie relácie Užívateľa pri prechode lokalitou. Používajú sa tiež na
zobrazenie relevantných produktov. Uvedené poskytuje Poskytovateľovi cenné poznatky pre vylepšenie lokality,
produktov a služieb, ktoré ponúka.

1.4.

Vypnutie a vymazanie súborov cookie
Všetky webové prehliadače umožňujú limitovať správanie súborov cookie alebo vypnúť cookie v nastaveniach
alebo možnostiach prehliadača. Kroky na to potrebné sú rozličné pri každom prehliadači. Inštrukcie je možné
nájsť pod ponukou Pomocníka príslušného prehliadača. Cez prehliadač si Užívateľ môže prezerať súbory cookie
na svojom počítači a vymazávať ich jednotlivo alebo všetky naraz. Súbory cookie sú len textové súbory, takže
ich je môžete otvoriť a prečítať obsah. Údaje v rámci nich bývajú často zašifrované, alebo sú numerickým
kľúčom, ktorý zodpovedá webovej relácii, takže často nedávajú zmysel ničomu inému iba webovej lokalite, ktorá
ich napísala. Vypnutie súborov cookie bude mať dopad na monitorovanie Užívateľovho prechodu lokalitou, ale
nezabráni kódu analýzy v rozpoznaní návštevy Užívateľa.

1.5.

Aké súbory cookie vytvára lokalita Poskytovateľa?
Súbory cookie relácie, ktoré Poskytovateľ zaznačuje, zahŕňajú údaje používané hardvérom webového servera,
podľa ktorých server spracúva reláciu Užívateľa, jeho autentifikačný status (voči zákazníckej databáze
Poskytovateľa).
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