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S účinnosťou od 15. júla 2022 

Tieto zásady používania súborov cookie boli vytvorené pre webovú stránku prevádzkovanú spoločnosťou 
ESET, spol. s r. o., alebo ktoroukoľvek z jej dcérskych spoločností či partnerov, ktoré predstavujú samostatné 
právne subjekty a v týchto Zásadách používania súborov cookie budú označované ako „ESET“ alebo „my“, 
prípadne formuláciami vyjadrenými v prvej osobe množného čísla. Keďže na našich webových stránkach po-
užívame takzvané „súbory cookie“ a podobné technológie, chceme transparentne popísať ich používanie, aby 
každý návštevník nášho webu mohol na základe uvedených informácií prijať uvážené rozhodnutie dotýkajúce 
sa jeho vlastného zariadenia. Tieto zásady používania sú špeciálne venované súborom cookie.

Viac informácií o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje na našej webovej stránke, nájdete v dokumente 
Zásady ochrany osobných údajov.

Čo sú súbory cookie?
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve webovej stránky môžu uložiť do vášho prehlia-
dača, aby ich daná stránka mohla prečítať pri vašej ďalšej návšteve. Informácie zhromažďované v súboroch 
cookie sa môžu týkať vás, vášho zariadenia alebo preferencií, zvyčajne vás však priamo neidentifikujú a ich 
predmetom nie sú osobné údaje. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné k tomu, aby webová stránka alebo 
konkrétna služba mohla správne fungovať a mala primeranú úroveň zabezpečenia. Iné sa zasa môžu použí-
vať na odlišné účely, napríklad na prispôsobenie webovej stránky používateľovi, analýzu návštevnosti webu 
alebo na online reklamu produktov či služieb. Všetky súbory cookie, ktoré používame, sme rozdelili do ka-
tegórií na základe ich účelu, ako môžete vidieť v sekcii Kategórie používaných súborov cookie. V sekcii Súbory 
cookie používané touto webovou stránkou nájdete zoznam jednotlivých súborov cookie, ktoré sa používajú 
na tejto webovej stránke, spolu s informáciou o ich účele a platnosti.

Typy súborov cookie
V nasledujúcich sekciách textu rozlišujeme medzi „súbormi cookie prvej strany“, ktoré sú nastavené spoloč-
nosťou ESET, a „súbormi cookie tretích strán“, ktoré vytvárajú partneri spoločnosti ESET. Našimi partnermi sú 
tretie strany, ktoré nám poskytujú externé služby pre našu webovú stránku, zvyčajne ide o analytické alebo 
marketingové služby. Okrem toho rozlišujeme aj medzi „relačnými“ súbormi cookie, ktorých platnosť je ob-
medzená na trvanie vašej relácie na našej webovej stránke, a „trvalými“ súbormi cookie, ktoré sa v prehliadači 
ukladajú na dlhšie časové obdobie (ako je uvedené nižšie), aby ich naša stránka mohla prečítať pri vašej ďalšej 
návšteve. Nastavenia súborov cookie tretích strán spravujú tretie strany.
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ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE 

Kategórie používaných súborov cookie
Základné súbory cookie: Tieto súbory cookie prvej strany sú nevyhnutné na správne fungovanie a zabezpe-
čenie našej webovej stránky a požadovaných služieb. Zvyčajne sa nastavia na základe vašej akcie a umožňujú 
využívanie funkcií, ako je napríklad zapamätanie si preferencií pre cookies, prihlásenie sa či uloženie položiek 
v nákupnom košíku. Stránka si vyžaduje súhlas s týmito súbormi cookie, ich blokovanie v prehliadači môže 
ovplyvniť funkčnosť nášho webu.

Základné analytické súbory cookie: Tieto súbory cookie prvej strany nám umožňujú merať počet návštev-
níkov/používateľov našej webovej stránky. Niektoré zhromaždené údaje, ktoré nie sú citlivé (ako napríklad 
krajina, prehliadač a typ zariadenia, IP adresa s anonymizovanými poslednými tromi číslicami a ID súborov 
cookie používateľa, ktoré je v prípade príslušnej webovej stránky jedinečné), zdieľame s našimi dôveryhod-
nými partnermi, s pomocou ktorých vytvárame agregované štatistiky používania a výkonnosti. Tieto súbory 
cookie používame na to, aby sme získali základný prehľad o návštevnosti nášho webu a účinnosti našich 
kampaní. Keďže sa pomocou týchto súborov cookie dajú vykonávať iba analýzy na nízkej úrovni a keďže ne-
umožňujú sledovanie medzi webovými stránkami ani profilovanie návštevníkov našich stránok, v prehliadači 
sú predvolene zapnuté, pokiaľ ich nevypnete. Ak sa ich rozhodnete vypnúť, budeme mať veľmi obmedzené 
možnosti monitorovania výkonnosti našej webovej stránky a kampaní.

Rozšírené analytické súbory cookie: Tieto súbory cookie prvej alebo tretej strany nám poskytujú prehľad 
o tom, ako návštevníci pracujú s webovou stránkou a ponúkanými službami, a to vďaka rozširovaniu našich 
dát o údaje z nástrojov tretích strán. Používame ich na zlepšovanie nášho webu, služieb a používateľského 
prostredia, na hľadanie a riešenie chýb či iných súvisiacich problémov, ako aj na vyhodnocovanie účinnosti 
našich kampaní. Tieto súbory cookie budú uložené vo vašom prehliadači len v prípade, že nám udelíte súhlas s 
ich používaním. Ak sa rozhodnete analytické súbory cookie neodsúhlasiť, budeme mať obmedzené možnosti 
monitorovania výkonnosti našej stránky a kampaní.

Marketingové súbory cookie: Tieto súbory cookie tretích strán umožňujú našim marketingovým partne-
rom sledovať niektoré činnosti na našej stránke, napríklad keď si sťahujete alebo kupujete náš produkt. Pre-
pájaním takýchto údajov partneri vytvoria profil zodpovedajúci vašim záujmom, preferenciám a potrebám, 
aby vám následne vedeli zobrazovať relevantné reklamy na iných weboch. Marketingové súbory cookie budú 
uložené vo vašom prehliadači len v prípade, že nám udelíte súhlas s ich používaním. Ak sa ich rozhodnete 
neodsúhlasiť, bude sa vám zobrazovať menej cielená online reklama.
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ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE 

Súbory cookie používané touto webovou stránkou

Názov súboru  
cookie 

Platnosť súboru 
cookie Doména Poskytovateľ Účel súboru  

cookie 

__cf_bm 30 minút .vimeo.com VIMEO

Tento súbor cookie je potrebný na podporu riešenia 
Cloudflare Bot Management, ktoré je v súčasnosti 
v súkromnej beta verzii. Ako súčasť našej služby 
na správu botov pomáha spravovať prichádzajúcu 
sieťovú komunikáciu, ktorá spĺňa kritériá spájané s 
botmi. 

esa-session-co-
okie

Relácia
.esetscience-

award.sk
Laravel

Cookie vytvorené frameworkom Laravel. Toto co-
okie ukladá autentifikačné informácie užívateľa. 

esetscience-
award_session

20 hodín
.esetscience-

award.sk
Laravel

Cookie vytvorené frameworkom Laravel. Využíva 
sa na identifikáciu relácie používateľa, ktorý sa už  
úspešne overil. Toto cookie ukladá informácie o po-
užívateľovi naprieč mnohými "request" žiadosťami.

TS01*** Relácia
.esetscience-

award.sk
ESET

Tieto súbory cookie, ktoré nastavuje infraštruktúra 
nášho webového servera, zabezpečujú, že vaše 
webové žiadosti bude počas trvania vašej relácie 
konzistentne spracúvať rovnaký server v našej in-
fraštruktúre. 

_GRECAPTCHA 6 mesiacov .google.com Google, Inc
Tento súbor cookie sa používa na poskytovanie 
funkcie Captcha na ochranu pred spamom. 

XSRF-TOKEN 20 hodín
.esetscience-

award.sk
Laravel

Toto cookie slúži na zabezpečenie webu proti 
Cross-Site Forgery útokom.

Základné analytické súbory cookie

Názov súboru  
cookie 

Platnosť súboru 
cookie Doména Poskytovateľ Účel súboru  

cookie 

_ga 2 roky
.esetscience-

award.sk
Google, Inc

Tento súbor cookie zaznamená jedinečné ID náv-
števníka webovej stránky a sleduje, ako pracuje so 
stránkou. Údaje sa používajú na štatistické účely. 

_gat_*** 1 minúta
.esetscience-

award.sk
Google, Inc

Tento súbor cookie je nastavený nástrojom Google 
Analytics na kontrolovanie počtu požiadaviek. 

_gid 1 deň
.esetscience-

award.sk
Google, Inc

Tento súbor cookie zaznamená jedinečné ID náv-
števníka webovej stránky a sleduje, ako pracuje so 
stránkou. Údaje sa používajú na štatistické účely. 
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ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE 

Marketingové súbory cookie

Názov súboru  
cookie 

Platnosť súboru 
cookie Doména Poskytovateľ Účel súboru  

cookie 

_fbp 3 mesiace .eset.com
Facebook, 

Inc.

Tento súbor cookie používa spoločnosť Facebook 
na reklamné účely a sledovanie konverzie (úspeš-
nosti). 

_gcl_au 3 mesiace
.esetscience-

award.sk
Google, Inc

Súbor cookie nastavený službou Google Ads na 
zhromažďovanie informácií o kliknutiach na rekla-
my a ich ukladanie do súboru cookie prvej strany, 
aby bolo možné konverzie priradiť mimo stránky 
prvého kontaktu. 

CONSENT 2 roky .youtube.com Google Inc

  Súbory cookie tretích strán. Poskytujú určité 
funkcie spoločnosti Google a môžu ukladať isté 
preferencie vychádzajúce zo spôsobu používania, 
ako aj prispôsobovať reklamy, ktoré sa zobrazujú 
pri vyhľadávaní cez Google. 

vuid 2 roky .vimeo.com VIMEO
Cookie služby VIMEO, ktoré zhromažďuje užívate-
ľovu históriu používania.

Správa súborov cookie na vašom zariadení
Súbory cookie nastavené a používané na našej webovej stránke môžete spravovať výberom vami 
preferovaného nastavenia v paneli na udelenie súhlasu so súbormi cookie. Ak budete chcieť neskôr upraviť 
svoje nastavenia súborov cookie vrátane zrušenia súhlasu s nimi, môžete tak urobiť kedykoľvek kliknutím 
na odkaz Spravovať súbory cookie, ktorý nájdete v päte webovej stránky, prípadne prostredníctvom 
internetového prehliadača. Súbory cookie nastavené na základe predchádzajúcich výberov ostanú uložené 
v prehliadači, po zrušení súhlasu sa však nebudú používať. Tieto súbory cookie si môžete zobraziť alebo 
vymazať manuálne v nastaveniach prehliadača.

Zmeny v zásadách používania súborov cookie
Tieto zásady používania súborov cookie môžeme príležitostne upravovať, aby odrážali zmeny na našej webovej 
stránke, v poskytovaných službách alebo v používaných postupoch. Pri každej takejto úprave zmeníme aj 
dátum poslednej aktualizácie uvedený v hornej časti týchto zásad používania súborov cookie. Bez ohľadu 
na uvedené skutočnosti sa môžu podrobnosti v sekcii „Súbory cookie používané touto webovou stránkou“ 
kedykoľvek zmeniť. Preto sú výslovne platné k dátumu nadobudnutia účinnosti týchto zásad používania 
súborov cookie. 


