Zásady používania súborov cookies
Táto webová stránka (“webová stránka”), ktorá patrí spoločnosti GRENKELEASING s. r. o.
(“GRENKE”), používa súbory cookies na zabezpečenie dostupnosti a používania niektorých
špecifických funkcií. V nižšie uvedených ustanoveniach a podmienkach nájdete podrobné informácie o
tom, čo sú súbory cookies, aké typy súborov cookies používa táto webová stránka a ako ich vo svojom
prehliadači môžete zakázať.
Všeobecné informácie o súboroch cookies
Súbory cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenými webovými stránkami, ktoré obsahujú
údaje o relácii (session data) týkajúce sa vašej návštevy a ktoré môžu byť následne navštívenou
webovou stránkou použité tak, aby vám uľahčili vašu ďalšiu návštevu. Účel súborov cookies
používaných na tejto webovej stránke je nasledovný:
zabezpečiť, aby webová stránka fungovala správne
uložiť vašu predvoľbu jazyka
Súbory cookies sa vzťahujú iba na anonymného používateľa. Z toho dôvodu počítač alebo iné
zariadenie používateľa neposkytuje referencie, ktoré by umožnili zistiť osobné údaje používateľa.
Prostredníctvom nastavenia svojho prehliadača môžete kedykoľvek upraviť a/alebo zablokovať
ukladanie súborov cookies webovej stránky GRENKE bez toho, aby vám bol zamedzený prístup
k obsahu stránky. Ak však súbory cookies zakážete, prehliadanie webovej stránky nemusí byť
optimálne a niektoré nástroje webovej stránky nemusia fungovať správne.
Obsah
Predchádzajúci súhlas s používaním a ukladaním súborov cookies, ktoré sú tu uvedené, nie je
potrebný, nakoľko tieto súbory slúžia výlučne pre technické sprístupnenie určitých funkcií na našej
webovej stránke a účelom optimalizácie výkonu webovej stránky. Tieto súbory cookies môžete
kedykoľvek odvolať a súbory cookies uložené na vašom zariadení odstrániť prostredníctvom
nastavenia možností prehliadača tak, ako je to uvedené nižšie v časti “Zakázanie alebo odstránenie
súborov cookies”.
Používanie súborov cookies prevádzkovateľom (GRENKE)
Spoločnosť GRENKE používa súbory cookies výslovne na účely uvedené v tabuľke nižšie. V prípade,
že kedykoľvek v budúcnosti bude spoločnosť GRENKE používať iné súbory cookies za účelom
poskytovania ďalších alebo lepších služieb, budú o tom používatelia náležite informovaní.
Nižšie uvedené súbory cookies sa uložia na vaše zariadenie a budú výhradne použité spoločnosťou
GRENKE za účelom optimalizácie výkonu webovej stránky. Získané informácie budú použité na
zlepšenie kvality služieb spoločnosti GRENKE a používateľskej skúsenosti. Nižšie uvádzame súbory
cookies používané našou webovou stránkou:

Name cookie
PreferredUiCulture
SignInMessage<Token>
Tenant

Purpose cookie
Stores the preferred culture
information of the user for the login
form
Identify user for authentication
process
Defines to which branded version of
the portal the user is directed to

Management of cookies by
GRENKE
GRENKE
GRENKE

idsrv
idsrv.xsrf
idsvr.clients
idsvr.session

Identify the user by his ID
Prevent Cross-Site-Request-Forgery
Saves the clients the user is logged in
to. Currently only GO Partner
Identify the current session. Used for
logout

GRENKE
GRENKE
GRENKE
GRENKE

Zakázanie alebo odstránenie súborov cookies
Na základe informácií uvedených v aktuálnych Zásadách používania súborov cookies spoločnosti
GRENKE môžu používatelia odmietnuť ukladanie určitých súborov cookies tak, že v nastaveniach
svojho prehliadača náležite zamietnu ukladanie súborov cookies.
Pripomíname vám, že ak odmietnete ukladanie určitých súborov cookies vo vašom prehliadači, je
možné, že nebudete mať prístup k určitým sekciám alebo funkciám našej webovej stránky.
Ďalšie informácie o tom ako zablokovať používanie súborov cookies nájdete na nasledujúcich
odkazoch:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allowcookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=es_ES

