POLITIKA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, vo vzťahu k tzv. « cookies »
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, venuje zvláštnu pozornosť Vašim potrebám a
naším prianím je zachovanie dôvery, ktorú nám prejavujete. Pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré nám zverujete,
informujeme Vás transparentne o politike, ktorú naša spoločnosť uplatňuje v otázke ukladania a používania
cookies z nášho webu « www.cetelem.sk » vo Vašom koncovom zariadení.
Čosúcookies?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú pri návšteve webových stránok uložené vo Vašom počítači, smartphone
alebo inom prístroji umožňujúcom prístup na internet. Cookies sú veľmi užitočné, lebo umožňujú, aby Vás
web identifikoval, identifikoval Vašu návštevu na určitej stránke, a poskytol Vám následne doplnkové služby:
vyšší užívateľský komfort pri prehliadaní stránok, zabezpečenie Vášho pripojenia alebo úpravu obsahu stránky
podľa oblastí Vášho záujmu.
Informácie, ktoré cookies po časovo obmedzenú dobu platnosti uchovávajú, sa týkajú predovšetkým
navštevovaných stránok, reklám, na ktoré ste klikli, typu používaného prehliadača a informácií, ktoré ste
na webe vyplnili, a to preto, aby ste ich nemuseli pri ďalšej návšteve znovu zadávať. Tieto informácie sú v
niektorých prípadoch viazané na Vašu IP adresu.
Typy cookies ukladaných webom « www.cetelem.sk » :

• Cookies využívané pre štatistické účely:
Aby sme náš web « www.cetelem.sk » prispôsobili potrebám návštevníkov, registrujeme počet návštev, počet
navštívených stránok, aktivitu návštevníkov na „webe" a frekvenciu návratov na ne. Tieto cookies umožňujú
spracovanie štatistických analýz návštevnosti nášho webu, ktoré sú ďalej využívané na zlepšovanie obsahu našich
webových stránok, na základe úspešnosti určitej stránky u návštevníkov webu. Doba platnosti týchto cookies je: 6
mesiacov.
Cookies umožňujúce ukladať do pamäte:
- Vaše užívateľské preferencie, parametre zobrazovania a prehliadača, ktoré používate, pre jednoduchšie prehliadanie
webu pri Vašej ďalšej návšteve. Doba platnosti týchto cookies je 6 mesiacov.
- informácie, ktoré ste vyplnili v niektorých formulároch zverejnených na našom webe, a to preto, aby ste ich
nemuseli znovu zadávať pri ďalšej návšteve. Doba platnosti týchto cookies je 6 mesiacov.

• Cookies slúžiace na zabezpečenie Vášho pripojenia:
Hneď ako spustíte zabezpečenú reláciu pre prístup k svojmu on-line účtu a táto relácia zostane na určitú
dobu otvorená, umožní táto cookie zobrazenie hlásenia, ktoré Vás vyzve k ukončeniu relácie a/alebo ju
automaticky ukončí v prípade, pokiaľ nebude z Vašej strany nasledovať žiadna odozva.
Cookies tohto typu taktiež umožňujú Vašu identifikáciu prístupu k Vášmu osobnému priestoru/účtu.

• Cookies umožňujúce zistenie oblastí Vášho záujmu:
aby sme Vám mohli posielať personalizovanú reklamu zodpovedajúcu Vašim potrebám. Doba platnosti cookies
uložených spoločnosťou BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, je 6 mesiacov.
Dôležité upozornenie: niektoré reklamy zverejnené na našich webových stránkach sem umiestňujú partnerské
organizácie BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, ktoré majú kontrolu nad cookies vydávanými ich vlastnými
reklamnými priestormi. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA,. nenesie zodpovednosť za správu a dobu platnosti
týchto cookies vytváraných tretími osobami, a preto Vás žiadame, aby ste sa zoznámili s politikou cookies týchto
poskytovateľov služieb (v prípade potreby kliknite na záložku „I" („Informácie"), ktorá sa nachádza na príslušnom
reklamnom oznámení). Týmto ex terným partnerským organizáciám, ktorých úkony na našom webe sa obmedzujú iba
na uloženie cookie prostredníctvom nimi spravovaných reklamných oznámení, v žiadnom prípade nepodávame
Vaše osobné údaje (napr. priezvisko, meno, poštovú nebo elektronickú adresu apod.).

• Špecifický prípad zisťovania IP adresy:
niektoré cookies ukladané naším webom sú viazané na IP adresu koncového zariadenia, z
ktorého sa pripájate. IP adresa umožňuje zistenie mesta, z ktorého sa pripájate. IP adresa bude zmazaná ihneď po
zapísaní miesta, z ktorého sa pripájate, do našich štatistík.
Vaše možnosti v oblasti cookies

Cookies zlepšujú Váš užívateľský komfort pri prehliadaní našich webových stránok a umožňujú prístup do
niektorých zabezpečených oblastí. Pokiaľ sa rozhodnete prostredníctvom svojho prehliadača zablokovať
všetky cookies, budete mať prístup iba k tej časti našich webových stránok, ktorá je určená pre širokú verejnosť, a
nebudete mať prístup k svojej zabezpečenej klientskej zóne.
Ak sa rozhodnete povoliť uloženie cookies vo svojom koncovom zariadení, môžete toto rozhodnutie kedykoľvek
neskôr zmeniť prostredníctvom zmeny nastavenia používaného prehliadača. V závislosti na používanom type
prehliadača máte nasledujúce možnosti: povoliť alebo zakázať cookies akéhokoľvek alebo len určitého pôvodu, či
nastaviť zobrazovanie hlásenia, ktoré si následne vždy vyžiada Váš súhlas s uložením cookie vo Vašom koncovom
zariadení. Informácie potrebné na povolenie alebo zakázanie cookies, prípadne na zmenu nastavenia, nájdete v menu
pomocník alebo v špeciálnom menu svojho prehliadača.

