Na našich webových stránkach Legomasterssutaz.sk a v rámci našich digitálnych aplikácií používame
súbory cookie.
Súbory cookie sú malé údajové súbory, ktoré prehliadač umiestňuje v počítači alebo zariadení.
Samotný súbor cookie neobsahuje ani nezhromažďuje informácie. Keď ho však prostredníctvom
webového prehliadača načíta server, súbor cookie môže webovej lokalite pomôcť poskytnúť službu,
ktorá je k používateľovi ústretovejšia napríklad tým, že si pamätá predchádzajúce nákupy alebo
podrobnos účtu.
Ak poskytnete súhlas, pri analýze spôsobu vášho používania a dopytu my aj naši externí partneri na
sledovanie používame pri prevádzke na našich webových stránok úložný priestor prehliadača a
aplikácií, súbory cookie, pixely, majáky, skripty a značky. Od našich externých partnerov na sledovanie
môžeme získavať individuálne alebo súhrnné zostavy s týmito informáciami, pričom spomínaní
partneri môžu eto informácie skombinovať s inými informáciami, ktoré od vás zhromaždili.
Súbory cookie, ktoré používame, patria do troch kategórií.
Potrebné súbory cookie: Potrebné súbory cookie umožňujú technické funkcie lokality a poskytovanie
služieb, ktoré ste si výslovne vyžiadali. Patria sem služby, ako je napríklad zvolená krajina a jazyk,
zachovanie prihlásenia, zabezpečenie a predchádzanie podvodom, ukladanie položiek digitálneho
nákupného košíka a zoznamu želaní počas prehľadávania, zapamätanie nastavení hlasitos a
umožnenie prístupu k zabezpečeným oblas am webovej lokality. Túto kategóriu súborov cookie nie
je možné zakázať a nevyžaduje súhlas.
Analy cké súbory cookie: Tieto súbory cookie sú voliteľné a zbierajú informácie o tom, ako
návštevníci využívajú našu webovú lokalitu, aby bolo možné op malizovať jej dizajn, operácie,
efek vitu a zlepšiť váš používateľský dojem. O súhlas na umiestnenie týchto typov súborov cookie vás
požiadame iba na lokalitách, ktoré sú určené pre mladistvé osoby vo veku 16 rokov a viac alebo pre
dospelých.
Marke ngové súbory cookie tre ch strán: Tieto súbory cookie sú voliteľné a tre m stranám
umožňujú zhromažďovať súbory cookie, aby sme mohli využívať cielený marke ng/reklamy na naše
produkty a služby na iných webových lokalitách, v aplikáciách a na sociálnych sieťach. Ak túto
kategóriu povolíte, umožníte uvedeným tre m stranám nastaviť súbory cookie, ktoré budú sledovať
vaše záujmy a správanie vrátane produktov a služieb, ktoré vás zaujímajú alebo ktoré si zakúpite na
tejto a iných webových lokalitách, sociálnych sieťach, v aplikáciách a zariadeniach. Upozorňujeme, že
eto tre e strany sú buď spoločnými, alebo nezávislými prevádzkovateľmi osobných údajov
sledovaných prostredníctvom súborov cookie a budú eto údaje používať na vlastné účely. Toto sú
tre e strany, ktorým sme umožnili umiestniť súbory cookie na naše webové lokality a do našich
aplikácií. Tu si môžete prečítať, ako eto tre e strany spracúvajú vaše osobné údaje:
Google
Facebook
O povolenie, aby vyššie uvedené tre e strany mohli umiestniť súbory cookie, vás požiadame iba na
lokalitách, ktoré sú určené pre mladistvé osoby vo veku 16 rokov a viac alebo pre dospelých.
Zoznam našich súborov cookie
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Pozrite si naše vyhlásenie o súboroch cookie, v ktorom sú uvedené naše rôzne typy súborov cookie –
vrátane tre ch strán, s ktorými zdieľame vaše informácie o súboroch cookie – buď na spracovanie
súborov cookie v našom mene, alebo ako samostatní prevádzkovatelia údajov.
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Pravidlá používania súborov cookie uplatňované spoločnosťou LEGO®

Upozorňujeme, že niektoré súbory cookie nastavujú médiá a reklamní partneri tre ch strán z dôvodu
nášho spoločného alebo nezávislého použi a a môžu kombinovať údaje získané pri vašej návšteve
webovej lokality Legomasterssutaz.sk s informáciami, ktoré od vás zhromaždili inde. Prečítajte si ich
zásady ochrany osobných údajov o tom, ako sa spracúvajú vaše informácie a aké máte práva.
A čo vaše súkromie?
Niektoré súbory cookie nastavené na webovej lokalite Legomasterssutaz.sk budú mať za následok
spracovanie vašich osobných údajov.
Pokiaľ ide o „nevyhnutne potrebné“ súbory cookie, pri ktorých sa spracovávajú osobné údaje,
spracovanie v spoločnos LEGO System A/S vychádza z:
– nášho oprávneného záujmu pri predchádzaní podvodnému správaniu pri používaní našej webovej
lokality a jej služieb;
– našej povinnos zabezpečiť bezpečné používanie a prevádzku webovej lokality a služieb
ponúkaných na webovej lokalite (vrátane opatrení na zabezpečenie dodržiavania našich zákonných
povinnos voči deťom);
– našej zmluvnej povinnos poskytovať konkrétne služby alebo funkcie osobitne požadované
používateľom webovej lokality.
V prípade „analy ckých“ a/alebo „marke ngových“ súborov cookie, ktoré spracúvajú osobné údaje,
spoločnosť LEGO System A/S pri spracovaní vychádza zo súhlasu, pokiaľ nie je v našich zásadách
ochrany osobných údajov výslovne uvedené inak.
V prípade súborov cookie, pri ktorých tre a strana vystupuje v úlohe spoločného alebo nezávislého
prevádzkovateľa, si prečítajte nižšie uvedené informácie o ochrane osobných údajov tretej strany, kde
nájdete podrobné informácie o právnom základe ich spracovania osobných údajov v úlohe
prevádzkovateľov.
O tom, ako môžete spravovať a kontrolovať, aké informácie od vás zhromažďujeme, si môžete prečítať
v plnom znení našich pravidiel ochrany osobných údajov tu.
Čo ak nechcem súbory cookie:
Potrebné súbory cookie sú nevyhnutné na fungovanie webovej lokality a nemôžete ich zrušiť, ale po
použi môžete potrebné súbory cookie odstrániť – nižšie nájdete postup.
V prípade všetkých ostatných súborov cookie môžete kedykoľvek upraviť svoje nastavenia a odvolať
svoj súhlas.
Ako odstraňovať súbory cookie:
Súbory cookie sa umiestňujú do vášho zariadenia. To znamená, že ich nemôžeme odstrániť za vás.
Musíte to urobiť sami, a to spôsobom predpísaným pre konkrétne zariadenie. Ak sa nachádzate na
webovej lokalite, ktorú prevádzkuje spoločnosť LEGO System A/S, môžete sa vyhnúť umiestneniu
súborov cookie tak, že upravíte nastavenia prehliadača vo svojom zariadení. Ak používate aplikáciu od
spoločnos LEGO System A/S, upozorňujeme vás, že súbory cookie umiestnené v aplikácii fungujú na
inom princípe a vy ich budete musieť ovládať priamo cez vaše zariadenie. Skutočné súbory cookie v
prehliadači sú nastavené tak, aby ich platnosť vypršala. Technológie podobného typu, ako je lokálne
úložisko vo vašom zariadení, nemajú zabudované vypršanie platnos , a preto ich musíte odstrániť
sami. Nižšie nájdete odkaz s pokynmi na úpravu/odstránenie súborov cookie na niektorých bežnejších
zariadeniach.
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Tu uvádzame príklady návodov na blokovanie súborov cookie a ich odstraňovanie v rôznych
prehliadačoch pre PC a zariadenia Mac:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Safari
Microso Edge
Samsung Browser

Vyhlásenie o súboroch cookie
Súbory cookie a podobné technológie nastavené na doméne Legomasterssutaz.sk
Zoznam súborov cookie a podobných technológií (ďalej len „súbory cookie“) je uvedený na doméne
Legomasterssutaz.sk. Súbory cookie nasadzuje spoločnosť LEGO System A/S alebo vybrané tre e
strany. Ak je treťou stranou kolek vny alebo nezávislý prevádzkovateľ, bude to uvedené v stĺpci
„prevádzkovateľ“. Upozorňujeme, že ak sa prihlásite pomocou detského účtu LEGO® Account, na
adrese Legomasterssutaz.sk/kids a na doméne Legomasterssutaz.sk budú nasadené iba striktne
nevyhnutné a relevantné súbory cookie.
Súbory cookie a osobné údaje
Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie. Ak sa
chcete dozvedieť viac o svojom súkromí a o tom, ako môžete spravovať svoje údaje, prečítajte si
naše zásady ochrany osobných údajov.

Potrebné súbory cookie:

Analy cké súbory cookie:

Descrip on

_ga

2 years

Used to dis nguish users.

_gid

24 hours

Used to dis nguish users.

_ga_<container-id>

2 years

Used to persist session state.
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Internet Explorer

Cookie name

_gac_gb_<container 90 days
-id>

Descrip on
Contains campaign related informa on. If you have
linked your Google Analy cs and Google Ads accounts,
Google Ads website conversion tags will read this
cookie unless you opt-out. Learn more.
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Marke ngové súbory cookie tre ch strán
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Google
Ads Tag

Sleduje
ak vitu
používate
ľov na
lokalite a Google

Cookie
Vendor

Controller

PII Data

Type

Life m
e

Facebo
ok

LEGO System A/S a
Facebook sú nezávislí
prevádzkovatelia. Služba
Facebook pixel umožňuje
spoločnos LEGO Group
sledovať vašu ak vitu na
našej webovej lokalite.
Používame ju na meranie
účinnos našich reklám, na
pochopenie a de novanie
nášho publika pri zacielení
reklám a na analýzu
účinnos konverzných
kanálov našej webovej
lokality (napr. toho, či je
výsledkom návštevy
predaj). Facebook pôsobí
ako spracovateľ údajov v
mene spoločnos LEGO
System A/S pri vyššie
uvedených službách.
Facebook však použije
údaje zhromaždené cez
službu pixel aj na vlastné
účely a môže ich
skompilovať s existujúcimi
údajmi o vás, ktorými môže
disponovať. Ďalšie
informácie o Facebooku a
jeho zásadách ochrany
osobných údajov nájdete
tu: h ps://
www.facebook.com/
business/gdpr

Yes, User
ID. User
agent
string
and user
IP
(“Advanc Pixel
ed
Matchin
g” City,
State, Zip
Code if
present).

90 days

Google

LEGO System A/S a Google
LLC sú nezávislí
prevádzkovatelia. LEGO
System A/S: Používa eto
údaje ako platenú službu
od spoločnos Google LLC
na doméne LEGO.com a
zhromažďuje ich na
základe súhlasu s cieľom
zobrazovať vám
prispôsobené reklamy pri
používaní pridružených
stránok v sie spoločnos
Google a na následný

No PII in
the

Script

18
months

