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Účel
Aby sa zabezpečilo dodržiavanie požiadaviek GDPR a aby sa zachovali práva osôb, ktorých sa údaje týkajú,
nasledujúce zásady musia dodržiavať všetci, koho sa tieto zásady týkajú. V rámci GDPR boli poskytnuté
dodatočné záruky pre subjekty údajov, aby sme zabezpečili, že my, spoločnosť Solera, spracovávame osobné
údaje férovo a zákonne, rovnako ako poskytujeme našim zákazníkom a subjektom údajov jasné informácie o
tom, ako ich údaje spracovávame.
Tieto zásady používania súborov cookie uvádzajú spôsoby, ako postupovať v súlade so zákonmi na ochranu
osobných údajov GDPR, ktoré vyžadujú, aby webové stránky získali od návštevníkov súhlas na ukladanie,
spracovanie a vyhľadávanie informácií na a zo zariadenia návštevníka.

Zameranie
Tieto zásady sa vzťahujú len na:
-

používanie súborov cookie na verejných webových stránkach, súkromných webových stránkach a
zákazníckych portáloch; a

-

jednotky spoločnosti Solera v európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarsku

Požiadavky GDPR týkajúce sa súborov cookie na webových stránkach
Definície
Rozlišujeme dva typy webových stránok:
-

Verejné webové stránky: Verejná webová stránka je stránka, na ktorú má prístup každý bez nutnosti
prihlásenia, napr. www.solera.com.

-

Súkromné webové stránky a zákaznícke portály: Webové stránky alebo portály, ktoré sú otvorené len pre
zákazníkov.

Rozlišujeme medzi dvomi typmi súborov cookie:
-

Technické súbory cookie: Súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie webovej stránky.

-

Voliteľné súbory cookie: Výkonové a sledovacie súbory cookie, ktoré zbierajú informácie o používateľovi
a zlepšujú výkon, avšak nie sú nevyhnutné pre správnu funkciu (napr. Google Analytics súbory cookie).

Verejné webové stránky
Nasledujúce požiadavky musia byť splnené vždy, keď sa súbory cookie používajú na verejných webových
stránkach:
-

Voliteľné súbory cookie: Spoločnosť Audatex musí používateľom jasne, transparentne, pochopiteľne
a v prístupnej forme/jazyku vysvetliť, aké údaje sú dotknuté, aké osobné údaje sa používajú a komu môžu
byť poskytnuté.
-

Súhlas: Používatelia musia súhlasiť s používaním každého súboru cookie, ktorý sa na webovej
stránke používa (súhlas znamená aktívne potvrdenie; napr., zaškrtnutie rámčeka signalizujúce
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súhlas s každým súborov cookie). Súhlas vedľa upozornenia o používaní súborov cookie sa
musí zobraziť pri prvej návšteve stránky, predtým, ako sa súbory cookie aktivujú.
-

Nesúhlas: Odvolanie súhlasu musí byť rovnako jednoduché ako udelenie súhlasu. Používatelia
musia mať príležitosť odvolať svoj súhlas s používaním súborov cookie kedykoľvek (nesúhlas
znamená aktívnu negatívnu voľbu; napr., zrušenie zaškrtnutia rámčeka signalizujúce nesúhlas
s používaním súborov cookie).

Technické súbory cookie: Používatelia musia byť informovaní o technických súboroch cookie na

-

webovej stránke, ale vzhľadom na skutočnosť, že tieto súbory cookie sú nevyhnutné, nie je možnosť
výberu, okrem úplného opustenia webovej stránky.

Súkromné webové stránky a zákaznícke portály
Nasledujúce požiadavky musia byť splnené vždy, keď sa súbory cookie používajú na súkromných webových
stránkach alebo zákazníckych portáloch:
-

Používanie súborov cookie je upravené vo všeobecnej používateľskej zmluve.

-

Nie je potrebné implementovať žiadne ďalšie požiadavky.

Výnimky
Výnimky z týchto zásad musia byť schválené vlastníkom zásad s jasným obchodným odôvodnením. Ak existujú
výnimky, musia byť zdokumentované a skontrolované vlastníkom zásad v pravidelných intervaloch s rizikom
nesúladu zaznamenaným v rámci korporátneho registra rizík spoločnosti Solera.

Nesúlad so zásadami
Zamestnanec, ktorý poruší tieto zásady, môže byť vystavený disciplinárnemu konaniu a v krajnom prípade môže
byť až prepustený zo zamestnania.
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