Zásady používania súborov cookie
Ochrana údajov bola v BKS Bank vždy samozrejmosťou. Údaje spracúvame citlivo a dôverne a prikladáme veľký význam opatreniam na zabezpečenie údajov, ako aj opatreniam na zvýšenie informovanosti našich zamestnancov. Dodržiavanie právnych predpisov a prísnych interných smerníc je pri
spracovaní údajov rovnakou zásadou ako transparentnosť a zákonnosť.
Prostredníctvom nasledujúcich informácií by sme vám chceli poskytnúť prehľad o používaní súborov
cookie spoločnosťou BKS Bank AG a o nárokoch a právach na ochranu údajov, na ktoré máte nárok.
Ktoré údaje sa podrobne spracúvajú a ako sa používajú, závisí vo veľkej miere od využívaných služieb.
Súbory cookie sa používajú na to, aby sme vám mohli ponúknuť vysokú úroveň použiteľnosti našej
webovej stránky. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači používateľa. Poskytujú nám informácie o používaní webovej stránky, aktivitách na webovej stránke a umožňujú nám
tak optimalizovať súvisiace služby. Prenesená IP adresa je anonymizovaná a nie je zlúčená s ostatnými údajmi analytického nástroja.
Ukladanie súborov cookie môžete tiež zakázať, ale môže to obmedziť služby ponúkané webovou
stránkou BKS Bank. Tieto súbory cookie umožňujú spoločnosti BKS Bank ukladať preferencie a postoje návštevníkov webových stránok, optimalizovať technické procesy a neustále zlepšovať ponuku.
Používame technológiu spoločnosti Google (Google Ireland Limited, Dublin, Írsko). Táto technológia
nám umožňuje získať podrobnejší obraz o našich používateľoch. To nám umožňuje odkazovať na
ďalšie informácie na našich webových stránkach a tiež na webových stránkach tretích strán. Umožňuje nám tiež lepšie vyhodnocovať, plánovať a neustále prispôsobovať naše marketingové aktivity
potrebám návštevníkov našich webových stránok, ako aj našich budúcich a existujúcich zákazníkov.
Nástroj funguje bez ľudského zásahu a analyzuje správanie návštevníka webovej lokality pri prehliadaní prostredníctvom zobrazeného obsahu. Na tento účel sa používajú súbory cookie ako jedinečný
identifikátor a ukladajú sa v počítači ako UUID (univerzálny jedinečný identifikátor). Tieto súbory cookie obsahujú údaje o prezeranom obsahu a ďalšie informácie, ako je dĺžka času stráveného na stránke
atď. Z týchto informácií sa vytvára profi súbor. Z neho sa vytvorí profil, ktorý sa spojí s ďalšími údajmi
v anonymizovanej podobe a môže sa analyzovať. V žiadnom prípade sa neanalyzujú osobné údaje,
ktoré by sa dali vysledovať k jednotlivým osobám. Radi by sme vás informovali, že spoločnosť Google
Ireland Limited, Írsko je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google LLC, Kalifornia, Spojené štáty
americké. Viac informácií o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete tu.

