Zásady používania súborov cookie
Spoločnosť CooperSurgical, Inc. a jej prepojené podniky (CooperSurgical) rešpektujú vaše právo na
súkromie a zaväzujú sa vám poskytovať zabezpečenú webovú lokalitu, ktorej používanie je bezpečné.

Čo je súbor cookie?
Cookie je malý súbor, ktorý žiada o povolenie byť umiestnený na pevnom disku vášho počítača. Ak s
tým súhlasíte, súbor cookie sa pridá a pomáha analyzovať aktivitu na webe alebo vás informuje, keď
navštívite konkrétnu lokalitu. Súbory cookie umožňujú webovým aplikáciám reagovať na vás ako
jednotlivca. Tým, že webová aplikácia zhromažďuje a pamätá si informácie o vašich preferenciách,
dokáže prispôsobiť svoje operácie podľa vašich potrieb a podľa toho, čo sa vám páči a nepáči.

Na čo sa súbory cookie používajú?
Súbory cookie denníka aktivity používame na zistenie toho, aké stránky sa využívajú. To nám
pomáha analyzovať údaje o aktivite na webových stránkach a ich využívaní, a tiež zlepšovať našu
webovú lokalitu a služby s cieľom prispôsobiť ich potrebám zákazníkov.
Povaha týchto informácií nie je osobná a môžu zahŕňať:
• vašu adresu internetového protokolu;
• aký druh prehliadača alebo počítača používate;
• počet prepojení, na ktoré na lokalite kliknete;
• štát alebo krajinu, z ktorej získavate prístup k lokalite;
• dátum a čas vašej návštevy;
• názov vášho poskytovateľa internetových služieb;
• webovú stránku, z ktorej ste sa dostali na našu lokalitu;
• stránky, ktoré ste si prezerali na lokalite.
Celkovo nám súbory cookie pomáhajú poskytovať lepšiu webovú lokalitu a lepšie služby tým, že nám
umožňujú monitorovať, ktoré stránky považujete za užitočné a ktoré nie. Okrem údajov, ktoré sa
rozhodnete s nami zdieľať, nám súbor cookie v žiadnom prípade neposkytuje prístup k vášmu
počítaču ani akýmkoľvek informáciám o vás.
V prípade nášho online objednávkového systému, ktorý umožňuje zákazníkom zadávať objednávky
cez internet, sa môžu ako kontaktné miesto použiť akékoľvek kontaktné informácie odoslané na
webovú lokalitu.

Aké typy súborov cookie používame?
Súbory cookie preferencií
Umožňujú lokalite si zapamätať používateľské nastavenia, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo
región, v ktorom sa nachádzate. Napríklad zapamätaním si jazyka sa lokalita pri vašej nasledujúcej
návšteve zobrazí v tomto jazyku.

Ak sú súbory cookie preferencií zablokované, používateľ bude mať horšiu skúsenosť z lokality, ale v
konečnom dôsledku zostane funkčná.
Súbory cookie zabezpečenia
Overujú prihlásenie používateľa a chránia ho pred krádežou údajov (napr. z formulárov na webových
stránkach).
Ak sú súbory cookie zabezpečenia zablokované, možno sa nebudete môcť prihlásiť na lokalitu.
Súbory cookie procesov
Pomáhajú s navigáciou po lokalite.
Ak sú súbory cookie procesov zablokované, lokalita nemusí fungovať podľa očakávaní.
Súbory cookie služby Google Analytics
Spoločnosť CooperSurgical používa súbory cookie služby Google Analytics, ktoré anonymne získavajú
údaje o vašom správaní na lokalite. Analytické údaje nám prezrádzajú, ako sa naše lokality využívajú
a pomáhajú nám neustále zlepšovať používateľskú skúsenosť.
Ak sú súbory cookie služby Google Analytics zablokované, lokalita bude aj naďalej fungovať bez
obmedzení.

Nad tým, ako používame súbory cookie, máte kontrolu vy
Smernica EÚ o súkromí a elektronických komunikáciách požaduje od každej webovej lokality, ktorá
umiestňuje súbory cookie na počítače používateľov, aby na tento účel získala súhlas. Spoločnosť
CooperSurgical uplatňuje zásady implicitného súhlasu. To nám umožňuje vyvodiť súhlas v prípade, že
používateľ neodmietne súbory cookie.
Môžete si vybrať, či chcete súbory cookie prijať alebo odmietnuť. Väčšina webových prehliadačov
prijíma súbory cookie automaticky, ale ak chcete, môžete si nastavenie prehliadača zmeniť tak, aby
súbory cookie odmietol. To vám však môže zabrániť v maximálnom využívaní webovej lokality.

Prepojenia na iné webové lokality
Naša webová lokalita môže obsahovať prepojenia na iné webové lokality našich obchodných
partnerov, resp. iných spoločností, ktoré nie sú pridružené k spoločnosti CooperSurgical. Tieto
prepojenia boli poskytnuté s cieľom zaistiť pohodlie pre našich používateľov. Nie sme zodpovední za
predpisy ochrany osobných údajov ani obsah na týchto lokalitách a pri ich návšteve vás nabádame
na obozretnosť. Predovšetkým vám odporúčame si prečítať zásady ochrany osobných údajov
uverejnené na každej lokalite.

Ďalšie dôležité informácie
Spoločnosť CooperSurgical sa zaväzujú chrániť vaše osobné údaje a začlení nevyhnutné technológie,
aby vám poskytla bezpečnú a príjemnú používateľskú skúsenosť. Spoločnosť CooperSurgical si
vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tento postup.

