Využívání cookies na internetové stránce
1. O nás – provozovatel
Společnost CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Pribinova 6, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
36 853 054, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vl. č.: 4295/B (dále jako
„společnost“ nebo „CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.) je provozovatelem internetových stránek
www.capitalmarkets.sk a www.mnyman.eu (dále obě spolu jako „internetová stránka“ v příslušném
gramatickém tvaru). CAPITAL MARKETS o.c.p., a.s. má výhradní práva nebo licence na obsah internetové
stránky. V případě potřeby lze společnost kontaktovat na tel. č. +421 2 210 099 86 nebo písemně na e-mailové
adrese compliance@capitalmarkets.sk nebo na adrese sídla Společnosti ve smyslu ORSR.
2. Cookies
Cookies je malý textový soubor, který je uložen ve webovém prohlížeči uživatele (např. Internet Explorer,
Google Chrome, Firefox) v jeho počítači (nebo v jiném zařízení s přístupem na internet, např. Smartphone
nebo tablet). Tento soubor zajišťuje návštěvníkovi naší internetové stránky možnost opětovně jednoduše a
rychle získat přizpůsobený obsah vždy, když se vrátí na internetovou stránku, na níž už někdy byl. Informace
z cookies jsou přístupné pouze serveru společnosti, která je vytvořila, žádné jiné ne. Cookies je jen „pasivní“
soubor, neobsahuje žádné další softwarové programy, které by mohly spouštět v zařízení uživatele s přístupem
na internet (počítač, smartphone, tablet apod.). Naše internetové stránky používají cookies. Cookies nám
pomáhají spravovat naši internetovou stránku, poskytují její základní funkcionality a zároveň nám pomáhají
pochopit, jak uživatelé naše internetové stránky používají. Cookies také využíváme na analytické a statistické
funkce, jako například zaznamenávání země původu uživatelů našich internetových stránek a metod, které
používají na návštěvu našich stránek. Cookies nám také pomáhají zobrazovat relevantní reklamu a
personalizovat naši internetovou stránku.
Pro více informací
o cookies navštivte
http://www.allaboutcookies.org/.
Konkrétně používáme tyto typy cookies:
a) nezbytné cookies, které zajišťují řádné fungování naší internetové stránky, například zajišťují funkci
přihlášení do uživatelského konta na stránce nebo Vám umožňují přepínat mezi jazykovými verzemi
našich stránek a zajišťují zapamatování si Vaší jazykové volby. Tyto cookies lze vypnout změnou
nastavení Vašeho internetového prohlížeče, avšak internetová stránka nemusí bez nich fungovat
správně. Více informací o tom, jak změnit nastavení internetového prohlížeče naleznete níže v sekci
Vypnutí / deaktivace cookies. Tyto cookies zpracováváme na právním základě předsmluvních /
smluvních vztahů a oprávněného zájmu naší společnosti.
b) analytické cookies, nám pomáhají analyzovat, jak se pohybujete na naší internetové stránce, jaký
obsah je pro Vás relevantní a také dozvědět se více o demografii našich uživatelů. Tyto cookies
zpracováváme na právním základě Vašeho souhlasu.
c) preferenční cookies, nám pomáhají přizpůsobit obsah našich internetových stránek na základě
Vašich zájmů (profilování). Tyto cookies zpracováváme na právním základě Vašeho souhlasu.
d) reklamní cookies, požíváme na zobrazování cílené a relevantní reklamy. Tyto cookies zpracováváme
na právním základě Vašeho souhlasu.
Některé cookies se vymažou ze zařízení poté, co zavřete okno internetového prohlížeče (session cookie), jiné
zůstávají ve Vašem zařízení uloženy i po ukončení prohlížení našich internetových stránek (permanent
cookie). Informace o době uložení jednotlivých cookies naleznete v Seznamu používaných cookies níže.
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O používání cookies na našich internetových stránkách informujeme uživatele prostřednictvím banneru
umístěného ve spodní části internetové stránky.
Pro více informací o zpracování osobních údajů a Vašich právech jako dotčené osoby si prostudujte Informace
o zpracovávání a ochraně osobních údajů / Privacy Notice.
Seznam používaných cookies

Cookies

Popis

Doba
uložení

Typ cookie

Zdroj

_fbp

Tato cookie slouží k zobrazovaní cílené
reklamy.

2 měsíce

Reklamní

Facebook

_gat_gtag_*

Tato cookie slouží pro statistické účely.

1 minuta

Analytické

Google

_ga

Tato cookie slouží pro statistické účely.

2 roky

Analytické

Google

_gid

Tato cookie slouží pro statistické účely.

1 den

Analytické

Google

hint

Tato cookie slouží k spárovaní nového
zákazníka s již existujícím zákazníkem.

6 měsíců

Nezbytné

MNYMAN

promo

Tato cookie slouží k spárovaní zákazníka
s promotérem.

6 měsíců

Nezbytné

MNYMAN

site_id

Tato cookie slouží k rozlišení jazykové
verze webu.

Nezbytné

MNYMAN

Nezbytné

MNYMAN

cookie-scroll- Tato cookie slouží k uložení informace
panel
o odsouhlasení užívaní cookies.

2 týdny
1 rok

3. Výhody používaní cookies
Cookies je soubor, který obsahuje informace z uživatelova internetového prohlížeče a z konkrétního
webového serveru.
Pokud internetový prohlížeč přistupuje znovu na webový server, server může jednodušeji a rychleji načíst
tyto informace a reagovat na údaje, které jsou v něm uloženy.
Společnost používá tuto technologii na svých stránkách, aby mohla lépe integrovat své služby, které nabízí
klientům.
Toto zahrnuje cílené reklamy na stránkách, zpracování formulářů na internetových stránkách, jakož i
bezpečné a bezchybné fungování služeb.
Díky souborům cookies jsme schopni neustále zlepšovat a zdokonalovat nejen naše internetové stránky, ale
také služby a nabídky, které poskytujeme všem naším klientům.
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4. Vypnutí / deaktivace cookies
Pokud si nepřejete, aby docházelo ke sběru souborů cookies, můžete je také omezit, zablokovat nebo odstranit
změnou konfigurace Vašeho internetového prohlížeče. I když nastavení jednotlivých prohlížečů se liší,
konfigurace souborů cookies se obvykle nachází v nabídce.
„Předvolby“ nebo „Nástroje“. Prosím vezměte však na vědomí, že pokud cookies zablokujete funkčnost naší
internetové stránky může být omezena a v případě nevyhnutelných cookies nemusíte mít přístup na naši
internetovou stránku.
Chcete-li zabránit instalaci nových souborů cookies nebo chcete odstranit již existující soubory cookies,
instrukce naleznete v odkazech uvedených níže. Vezměte prosím na vědomí, že konkrétní postup závisí na
prohlížeči, který používáte.
a) Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies
b) Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
c) Google chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
d) Safari:
http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
5. Odkazy třetích stran
Naše internetová stránka obsahuje odkazy na internetové stránky provozované jinými stranami. Odkazy
poskytujeme pro Vaše pohodlí, ale tyto nekontrolujeme a nesledujeme ochranu soukromí nebo jiné praktiky
internetových stránek třetích stran. Nejsme zodpovědní za fungování internetových stránek provozovaných
třetími stranami nebo za Vaše obchodní vztahy s nimi.
Mezi třetí strany, jejichž služby využíváme patří:
Google
Google Analytics
Google Optimize
Více o ochraně soukromí: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.
Google
Trackovací pixely
Více o ochraně soukromí: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.
Facebook
Trackovací pixely
Více o ochraně soukromí: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy.
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Google Analytics
Tato služba od Google Inc. je analytický nástroj, který ukládáním informací do souborů cookies umožňuje
generovat statistické výstupy o návštěvnosti našich internetových stránek. Tato Funkcionalita není nezbytná
pro prohlížení a slouží nám na monitoring provozu webu a jeho zlepšování. Společnost při využívání Google
Analytics nezpracovává žádné osobní údaje a ani jiné identifikátory využitelné na nepřímou identifikaci (např.
IP adresu) dotčených osob. To však neznamená, že tímto způsobem nedochází ke zpracovávání Vašich
osobních údajů společností Google Inc., která je provozovatelem služby Google Analytics.
Hlavní soubor cookies, který používá služba Google Analytics, je soubor __ga. Více o typech cookies, které
používá Google Inc. se můžete dozvědět zde: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk.
Kromě vytváření přehledů o statistikách využití našich internetových stránek je možné službu Google
Analytics společně s některými soubory cookies pro reklamy použít k zobrazování relevantnějších reklam od
Google Inc. (Vycházejících z historie vyhledávání a aktivit na našem webu) jakož i na měření interakcí se
zobrazovanými reklamami od Google Inc.
Google Analytics na analýzu Vašeho chování na našich internetových stránkách také využívá soubory typu
cookies, které se ukládají v zařízení koncového uživatele internetové stránky (počítač, tablet, smartphone).
Google anonymizuje část IP adresy vázající se k zařízení koncového uživatele naší internetové stránky ihned
při jejím získávání, čímž se posiluje ochrana Vašeho soukromí. Google Inc. využívá informace získané během
používání internetové stránky, aby vyhodnotil Vaše používání naší internetové stránky, vystavil nám reporty
o aktivitách na internetové stránce a poskytl nám další služby spojené s používáním naší internetové stránky
a používáním internetu. Tomuto zpracování údajů službou Google Analytics lze zabránit vhodným
nastavením internetového prohlížeče, do kterého nainstalujete zásuvný modul (add on) prohlížeče dostupný
prostřednictvím následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Po kliknutí na uvedený odkaz se uloží do Vašeho internetového prohlížeče soubor cookie opt-out, který
zabrání budoucímu získávání údajů při návštěvě internetové stránky. Bližší informace o podmínkách
zpracování Vašich osobních údajů společností Google Inc. při používání služby Google Analytics si můžete
přečíst v Podmínkách ochrany soukromí: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk.
Sociální sítě
Doporučujeme Vám seznámit se s podmínkami ochrany soukromí poskytovatelů platforem sociálních médií,
přes které spolu komunikujeme. Námi zveřejněné informace vysvětlují pouze základní otázky týkající se
správy našich profilů na sociálních sítích. Máme pouze typické administrátorská oprávnění při zpracovávání
Vašich osobních údajů přes naše profily zřízené na sociálních sítích. Předpokládáme, že používáním
sociálních sítí rozumíte, že Vaše osobní údaje jsou primárně zpracovávané poskytovateli platforem sociálních
sítí (jako Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) a že nad tímto zpracováním, dalším poskytováním Vašich
osobních údajů třetím stranám a přeshraničním přenosem do třetích zemí, které vykonávají daní poskytovatelé
platforem sociálních sítí, nemáme žádnou kontrolu a neodpovídáme za něj. Bližší informace o zpracování
osobních údajů provozovateli sociálních sítí naleznete v níže uvedeném popisu konkrétních služeb, které
může společnost využívat při profesionálním používání sociálních sítí a při správě profilů, které máme zřízené
na sociálních sítích.
Facebook a Instagram
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Na naší internetové stránce jsou integrovány doplňky pro sociální média („doplňky“) sociální sítě Facebook
Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Při návštěvě naší internetové
stránky dostane Facebook informace, že jste navštívili internetovou stránku se svou IP adresou. Pokud
kliknete na ikonu Facebooku dostupnou na naší internetové stránce, přičemž jste zároveň přihlášeni a / nebo
registrovaní ke svému účtu na Facebooku, obsah internetové stránky se přesměruje na Váš profil na
Facebooku. Následně může Facebook Vaši návštěvu internetové stránky přiřadit k Vašemu uživatelskému
účtu. Přenos dat probíhá bez ohledu na to, zda máte účet na Facebooku nebo ne. Společnost Vás upozorňuje,
že při využívání naší internetové stránky nemá žádný vliv na zjišťované údaje a procesy zpracování údajů, a
také nám není znám celkový rozsah zjišťovaných údajů, účel zpracování, resp. lhůty uložení těchto údajů.
Facebook ukládá získané údaje o Vás jako uživatelské profily a používá je pro vlastní účely reklamy,
průzkumu trhu a / nebo přizpůsobení svých služeb a nástrojem registrovaným uživatelům. Takové hodnocení
se provádí zejména s cílem informovat ostatní uživatele Facebooku o Vašich aktivitách na naší internetové
stránce. Máte nárok vznést proti vytváření takových uživatelských profilů námitku, přičemž s námitkou se
musíte obrátit na společnost Facebook. Po skončení používání Facebooku doporučujeme vždy se odhlásit
zejména z toho důvodu, abyste se vyhnuli přiřazení Vaší činnosti na internetu k Vašemu profilu. Další
informace o účelu a rozsahu zjišťování a zpracování údajů prostřednictvím společnosti Facebook získáte v
Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na následujícím linku:
https://www.facebook.com/policy.php.
Rádi bychom Vás také informovali, že můžeme využívat služby poskytované společností Facebook Ireland
Limited, které jsou označeny jako „data file custom audiences“ – správa publika pro realizování reklamních
kampaní, přičemž může docházet ke spojování námi zpracovávaných dat s osobními údaji v databázích
Facebooku a „measurement and analytics“, v jejímž rámci Facebook zpracovává v našem jménu osobní údaje
s cílem měřit výkonnost a dosah našich reklamních kampaní a poskytovat nám přehledy uživatelů, kteří viděli
a reagovali na náš reklamní obsah. K tomuto zpracovávání Vašich osobních údajů tedy může dojít v případě,
že v rámci užívání Vašeho uživatelského profilu zřízeného na Facebooku budete provádět interakce s našim
reklamním obsahem nebo s našimi internetovými stránkami. V takových případech využíváme společnost
Facebook jako zprostředkovatele, přičemž se na zpracovávání Vašich osobních údajů vztahují následující
právní záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools, https://www.facebook.com/legal/terms
/dataprocessing.
V případě, že Vám výše vysvětleno zpracovávání osobních údajů překáží, můžete vůči němu namítat nebo
můžete využít i dostupné samoregulační nástroje vyvinuté pro sektor online marketingu, které jsou dostupné
zde: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/). Tyto online dostupné nástroje
Vám umožní ve svém prohlížeči automatizovaně identifikovat digitální identifikátory třetích stran (včetně
těch od Facebooku) a vymazat je, čímž zamezíte i případnému zpracovávání Vašich osobních údajů.
6. Rozhodné právo
Použití této stránky se řídí právním řádem Slovenské republiky, případné spory bude rozhodovat věcně a
místně příslušný soud v České republice, pokud z platné legislativy nevyplývá jinak, nebo se ve smlouvě s
klientem nebo v Reklamačním řádu Obchodníka neuvádí jinak. V případě, když je ochrana spotřebitelských
práv v českém právním řádu širší než v slovenském, bude se přihlížet v případném sporu na český právní řád.

Vstupem na internetovou stránku a / nebo všechny stránky nebo jakoukoliv stránku s ní spojenou,
souhlasím s tím, že budu vázán / (á) podmínkami, jak je popsáno výše.
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