Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam
umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia
návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by
bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.
Súbory cookie používame na množstvo cieľov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich predvolieb
bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na
zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov.
Pozrite si zoznam typov súborov cookie, ktoré používame. Naše pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú,
ako chránime pri používaní súborov cookie vaše osobné údaje a iné informácie.

Kategórie

Príklad

použitia
Predvoľby

Tieto súbory cookie umožňujú našim webovým stránkam zapamätať si informácie, ktoré majú
vplyv na vzhľad alebo správanie stránok. Ide napríklad o informácie o preferovanom jazyku
alebo oblasti, v ktorej sa nachádzate. Webové stránky dokážu na základe informácií o oblasti
ponúknuť napríklad miestnu predpoveď počasia alebo správy o dopravnej situácii. Tieto súbory
cookie vám tiež pomáhajú zmeniť veľkosť textu, písmo a ďalšie prvky webových stránok, ktoré
je možné prispôsobiť.
Strata informácií uložených v súbore cookie predvolieb môže obmedziť funkcie, ktoré dokážu
webové stránky ponúknuť, ale nemali by im zabrániť fungovať úplne.
Väčšine používateľov služieb Google sa do prehliadača uloží súbor cookie predvolieb s
označením NID. Prehliadač tento súbor cookie odosiela spolu so žiadosťami na webové
stránky Google. Súbor cookie NID obsahuje jedinečný identifikátor, ktorý Google používa na
uloženie vašich predvolieb a ďalších informácií, ako sú údaje o preferovanom jazyku (napr.
slovenčina) alebo o tom, koľko výsledkov vyhľadávania sa má zobrazovať na jednej stránke
(napr. 10 alebo 20), a či chcete zapnúť filter Bezpečné vyhľadávanie.

Zabezpečenie

Súbory cookie zabezpečenia používame na overenie totožnosti používateľov, na zabránenie
podvodnému používaniu prihlasovacích poverení a na ochranu používateľských údajov pred
prístupom neautorizovaných strán.
Používame napríklad súbory s označením SID a HSID, ktoré obsahujú šifrované záznamy o ID
účtu Google používateľa a o čase posledného prihlásenia. Tieto záznamy tiež obsahujú
digitálny podpis. Kombinácia týchto dvoch súborov cookie nám umožňuje blokovať mnoho
typov útokov (napríklad pokusy o krádež obsahu formulárov, ktoré vypĺňate na webových
stránkach).

Procesy

Súbory cookie procesov umožňujú webovým stránkam poskytovať služby v súlade s
očakávaniami návštevníkov. Reč je napríklad o navigácii na webových stránkach alebo o
prístupe k zabezpečeným oblastiam webových stránok. Bez týchto súborov cookie webové
stránky nebudú fungovať správne.
Používame napríklad súbor cookie s označením ibcs, ktorý umožňuje službe Dokumenty
Google otvoriť niekoľko dokumentov v jednom prehliadači. Ak tento súbor cookie zablokujete,
služba Dokumenty Google nebude fungovať správne.

Inzercia

Súbory cookie používame aj na zvýšenie príťažlivosti reklám pre používateľov a na to, aby
sme vlastníkom a inzerentom ponúkli lepšie podmienky na inzerciu. Súbory cookie sa bežne
používajú na výber reklám podľa toho, čo je pre používateľov relevantné, na vylepšovanie
prehľadov výkonnosti kampaní a na to, aby sa používateľovi nezobrazovali reklamy, ktoré už
videl.
Google používa súbory cookie, ako napríklad NID a SID, na prispôsobenie reklám na svojich
webových stránkach (napr. Vyhľadávanie Google). Tieto súbory používame napríklad na
zapamätanie vašich najnovších vyhľadávaní, predchádzajúcich interakcií s reklamami alebo
výsledkami vyhľadávania určitého inzerenta a návštev na webových stránkach inzerenta.
Vďaka tomu vám v službách Google môžeme zobrazovať prispôsobené reklamy.
Súbory cookie používame aj pre reklamy zobrazované po celom internete. Náš hlavný súbor
cookie na inzerciu na stránkach, ktoré nepatria spoločnosti Google, sa nazýva „id“ a v
prehliadačoch je uložený pod doménou doubleclick.net. Používame aj iné súbory cookie,
napríklad s označením _drt_, FLC alebo exchange_uid. Tieto súbory cookie môžu na
zobrazovanie relevantnejších reklám používať aj iné služby vo vlastníctve spoločnosti Google,
ako je napríklad YouTube.
V doméne stránok, ktoré navštívite, môže byť niekedy nastavený inzertný súbor cookie. V
prípade našej služby DoubleClick môže byť v doméne navštívených stránok nastavený súbor s
označením __gads. Oproti súborom cookie nastaveným vo vlastných doménach spoločnosti
Google nedokáže spoločnosť Google tento súbor cookie prečítať na iných stránkach. Slúži na
meranie interakcií s reklamami v danej doméne a zabraňuje príliš častým opakovaným
zobrazeniam rovnakých reklám.
Spoločnosť Google používa aj rôzne súbory cookie konverzií. Ich hlavným cieľom je pomôcť
inzerentom zistiť, koľko z používateľov, ktorí klikli na reklamu, si nakoniec kúpilo nejaký
produkt. Vďaka týmto súborom cookie dokážu systémy Google a inzerenti rozpoznať, že ste
klikli na reklamu a neskôr prešli na stránky inzerenta. Spoločnosť Google nepoužíva súbory
cookie konverzií na zacielenie reklám podľa záujmov a v počítači sú uložené iba obmedzený
čas. Tieto súbory cookie sú zvyčajne nastavené v doméne googleadservices.com alebo
google.com/ads a sú pomenované napríklad ako Konverzia a TAID. Údaje zo súborov cookie
konverzií sa tiež môžu použiť spolu s účtom Google na prepojenie udalostí súvisiacich s
konverziami v rôznych zariadeniach, ktoré používate. Z týchto súborov cookie zdieľame s
inzerentmi iba anonymné údaje.
Na meranie udalostí konverzií môžu slúžiť aj niektoré ďalšie súbory cookie. Na tieto účely je
možné použiť napríklad aj súbory cookie DoubleClick a Google Analytics.

Stav inzercie

Webové stránky často zhromažďujú informácie o tom, ako s nimi používatelia interagujú. Môže
ísť napríklad o informácie o tom, aké stránky používatelia navštevujú najčastejšie alebo o tom,
či sa im na niektorých stránkach nezobrazujú chyby. Tieto tzv. súbory cookie stavu relácie nám
pomáhajú vylepšovať služby a zvyšovať pohodlie používateľov pri prehliadaní webu. Ak tieto
súbory cookie zablokujete alebo odstránite, funkcie webových stránok to nijako neovplyvní.
Tieto súbory cookie sa môžu použiť aj na anonymné meranie efektivity platieb za kliknutie
(PPC) a súvisiacej inzercie.
Používame napríklad súbor cookie s názvom recently_watched_video_id_list, vďaka ktorému
dokáže služba YouTube zaznamenať, na ktoré videá sa používateľ konkrétneho prehliadača
pozeral naposledy.

Analytics

Google Analytics je analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií
pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Je možné použiť súpravu súborov
cookie a zhromažďovať informácie a štatistické údaje o používaní webových stránok bez
osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov v službe Google. Hlavný súbor cookie, ktorý
používa služba Google Analytics, je súbor__ga.
Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia webových stránok je možné službu Google
Analytics spoločne s niektorým zo súborov cookie opísaných vyššie použiť na zobrazenie
relevantnejších reklám v službách Google (napr. Vyhľadávaní Google) a na webe.

