Informácie o súboroch cookies
Naša spoločnosť Diamonds International Corporation – D.I.C. SK sro, IČO: 36645974, IČ
DPH: SK2022127140, so sídlom Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej len „D.I.C. SK“),
prevádzkuje webové stránky www.diamantcertainty.com, ktoré na Vaše zariadenie pri Vašej
návšteve v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ukladajú súbory všeobecne
nazývané „cookies“.
Čo sú to vlastne cookies?
Cookies sú malé textové dátové súbory, ktoré si Váš prehliadač trvale ukladá, a ktoré slúžia
na to, aby prezentácia internetu bola celkovo užívateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a
bezpečnejšia. Cookies nijako nepoškodia Váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Inštalácií
cookies môžete zabrániť alebo ich obmedziť príslušným nastavením Vášho prehliadača (viac
informácií viď v sekcií Ako deaktivujem cookies?).
Sú cookies nebezpečné?
Nie. Pomocou cookies sa dá pre väčšie pohodlie používateľov lepšie vystavať internetová
stránka a opätovne rozpoznať používateľa - nie ako konkrétnu osobu, ale ako niekoho, kto má
vo svojom prehliadači cookies uložené. Napriek tomu cookies nie sú pre počítač nebezpečné,
pretože nemôžu prenášať vírusy ani načítať dáta z pevného disku.
Aké cookies D.I.C. SK používa a prečo?
Naša internetová stránka používa cookies, aby Vám zjednodušila vašu návštevu. Použité
cookies ale nikdy nezhromažďujú Vaše osobné údaje. Cookies predovšetkým ukladajú Vami
zvolené nastavenia, ako napr. Vami vybranú najbližší showroom D.I.C., v daný moment
aktívny používateľský účet, nákupný košík alebo nákupný zoznam. Cookies sú tak napr.
nevyhnutné pre Váš nákup v našom e-shope (bez uložených cookies nie je možné vložiť tovar
do nákupného košíka a uskutočniť on-line objednávku, viac info tu). Ďalej cookies používame
na štatistické účely.
Používame aj cookies tretích strán, a to napr. na analýzu návštevnosti alebo na presnejšie
cielenie reklamy a pod. Tieto cookies sú riadené tretími stranami a naša spoločnosť nemá
prístup k čítaniu alebo zápisu týchto dát.
V nasledujúcom prehľade nájdete, aké druhy cookies naša spoločnosť na svojich webových
stránkach používa a aké funkcie tieto cookies majú:
Technické
Tieto cookies sú nevyhnutné pre zaisťovanie prevádzky a základných funkcií webových
stránok D.I.C. SK:
Názov

poskytovateľ

platnosť

účel:

1. XSRF-TOKEN, Diamond Certainty 1 hodina Uchováva zašifrovanú prihlasovaciu
reláciu užívateľa.

2. __do_clientzone_diamondcertainty_com Diamond Certainty 1 hodina
Uchováva zašifrovanú kratkodobo pomocnú informáciu pre chod webu, ako napríklad správy
zo servera, ktoré sa podľa potreby zobrazujú užívateľom.
2. affil:dic, Diamond Certainty 6 mesiacov Uchováva affiliate ID sponzora.
3. __do_dc_ppc Diamond Certainty 1 mesiac
Uchováva informácie o odsúhlasení spracovania osobných
údajov a podmienok cookies.
4. G_ENABLED_IDPS, Google 6 mesiacov
Uchováva informácie pre potreby google analytics.
5. _fbp, Facebook,3 mesiace,
Uchováva informácie pre potreby trackovania cez FB Pixel.
Štatistické
Aby sme mohli aj naďalej zlepšovať a optimalizovať obsah našich webových stránok,
používame analytické technológie, ktoré zhromažďujú dáta o návštevách a interakciách a
umožňujú ich štatistické vyhodnocovanie. Dáta o návštevách a interakciách nie sú nikdy
spojené s určitou osobou, ale spracovávajú sa anonymne.
Marketingové
Naša spoločnosť používa marketingové cookies, ktoré, bez toho aby pritom dochádzalo k
ukladaniu Vašich osobných údajov, umožňujú našej spoločnosti kontrolovať jej reklamnú
ponuku. Pomocou týchto cookies je možné zobrazovať návštevníkom našich webových
stránok prispôsobenú reklamu na tovar či služby D.I.C. SK, a to na webových stránkach
združených v reklamných sieťach poskytovateľov užívaním marketingových cookies (Google
analytics, Facebook Pixel, Hotjar, Leadhub).
Potrebuje D.I.C. SK súhlas k ukladaniu cookies?
K ukladaniu tzv. technických cookies (teda cookies nevyhnutne potrebných na zaistenie
prevádzky a základných funkcií webových stránok a internetových služieb) nie je potrebné
získavať súhlas návštevníka webových stránok. K ukladaniu všetkých ostatných cookies je
súhlas návštevníka webových stránok potrebný, pričom ho je možné udeliť prostredníctvom
internetového prehliadača (prehliadač je nástrojom sprostredkovania súhlasu).
Väčšina internetových prehliadačov ukladanie cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je
prehliadač nastavený inak. Navštívením webových stránok D.I.C. SK tak automaticky
súhlasíte s ukladaním súborov cookies, ibaže ich ukladanie v nastavení Vášho internetového
prehliadača obmedzíte alebo zablokujete (viac informácií viď v sekcií Ako deaktivujem
cookies?).
Ako vypnem službu cookies?
Všetky bežné prehliadače ponúkajú možnosť vymazať existujúce cookies alebo celkovo
zabrániť ich ukladaniu. Vypnutie cookies závisí predovšetkým na Vašom prehliadači a jeho
verzií a možno ju vykonať v nastaveniach Vášho prehliadača. Pokiaľ neviete ako deaktiváciu
nastaviť, pozrite sa do pomocníka Vášho prehliadača. Informácie o nastaveniach konkrétneho
prehliadača môžete taktiež nájsť na nižšie uvedených adresách:
•
•

− www.microsoft.com pre prehliadač Internet Explorer a Microsoft Edge;
− support.google.com pre prehliadač Google Chrome;

•
•
•

− support.mozilla.org pre prehliadač Mozilla Firefox;
− help.opera.com pre prehliadač Opera;
− support.apple.com pre prehliadač Safari.

Upozorňujeme Vás však na to, že ak vypnete inštaláciu cookies, nebudete môcť využívať
všetky funkcie našich webových stránok (napr. nebudete môcť nakúpiť v našom e-shope).
Preto Vám odporúčame, aby ste cookies ponechali aktivované. S cookies zachádzame
bezpečne.
Čo sú to technické procesy kódovania?
Spoločnosť D.I.C. SK potrebuje Vaše osobné údaje napr. na platobné procesy alebo na
prihlásenie sa do zákazníckeho účtu dostupného na webových stránkach
https://www.diamantovaistota.sk/ . Aby sa Vaše osobné údaje nedostali do nesprávnych rúk,
využíva D.I.C. SK na prenos týchto údajov technické procesy kódovania. Prenos
zakódovaných dát poznáte podľa zobrazenia uzamknutého symbolu, napr. kľúča alebo zámku,
na statusovej lište Vášho prehliadača.
Tento proces prenosu údajov je osvedčený. Vaše údaje sú prenášané v zakódovanej podobe
tak, aby ich nemohli dekódovať tretie osoby. D.I.C. SK k tomu používa najnovšie technológie
a vykonáva pravidelné kontroly.
Máte ešte nejaké otázky?
Máte ešte otázky ohľadne bezpečnosti Vašich osobných údajov alebo internetových
technológií?
Žiadny problém, radi Vám pomôžeme. Kontaktujte naše klientské centrum na e-mail
eshop@dicholding.com či v obvyklej pracovnej dobe na tel. 0918323266

