
 

Účel spracúvania  Typ cookies  Právny základ  

Plnenie zmluvných záväzkov  Nevyhnutné cookies  Plnenie zmluvy a/alebo oprávnený záujem 

vysvetlený nižšie  

Bezpečnosť osobných údajov 

a IT systémov 

Nevyhnutné cookies  Plnenie právnych povinností 

Cielenie a personalizácia 

obsahu reklamy 

Marketingovo-

analytické cookies 

Súhlas dotknutej osoby  

Tieto jednotiace účely však zahŕňajú viaceré spracovateľské operácie, ktoré bližšie opisujeme nižšie:  

Účel spracúvania  Bližšie vysvetlenie  

Plnenie zmluvných záväzkov 

(zmluvná agenda)  

Prevádzka a optimalizácia fungovania webstránok. Ide 

o spracúvanie nevyhnutných a tzv. preferečných cookies, ktoré 

nám umožňujú používať Vami zvolené nastavenia webstránok ako 

napr. uchovávanie si udelenia súhlasu alebo nesúhlasu s cookies, 

či zvolené jazykové nastavenia alebo Vašu konfiguráciu 

prehrávača vložených videí, či iných aktívnych prvkov 

integrovaných do Webstránok, ktoré sú určené na podporu a 

poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, o ktoré máte záujem 

využívaním našich Webstránok. Rovnako ide o spracúvanie 

nevyhnutných cookies, ktoré prispievajú k ochrane pred botmi a na 

aktiváciu ochrany webstránok pred DoS/DDoS kybernetickými 

útokmi alebo inak podporujú jej správne a bezpečné fungovanie, 

ku ktorému sa zaväzujeme v Podmienkach používania webstránok 

FUN rádia.  

Cielenie a personalizácia 

obsahu reklamy 

Cielenie a personalizácia obsahu reklamy. Ide o spracúvanie 

analytických cookies a nástrojov tretích strán (ako je hlavne 

Facebook a Google) pre cielenie našich reklamných kampaní 

a zobrazovanie reklám na našej webovej stránke, na Vašich 

profiloch zriadených na sociálnych sieťach, či pri prezeraní videí 

na YouTube alebo pri bežnom používaní internetu.  

Marketingová analytika alebo štatistika. Ide o spracúvanie 

analytických cookies pri využívaní špecializovaných nástrojov 

(napr. Google Analytics, Add This) s cieľom lepšie rozumieť 

a interpretovať dáta o používateľoch našej webstránky a , spôsobe 

akým využívajú naše služby a webstránky, či o reklamných 

kampaniach a následne ich využívať pri cielení reklamy. V rámci 

toho môže tiež dochádzať k segmentovaniu zákazníkov do 

rôznych demografických skupín, ktorým sa prispôsobujú reklamné 

kampane alebo obsah webstránok.  

Zvyšovanie povedomia o FUN rádiu v online prostredí. Zahŕňa 

spracúvanie analytických cookies a nástrojov tretích strán 

(predovšetkým Facebook, Google, AddThis alebo Twitter) s cieľom 

zobrazovať na webových stránkach a sociálnych sieťach FUN 

rádia personalizovaný obsah pre   a umožňovať Vám lepšie 

interakcie s našim obsahom na sociálnych sieťach cez zásuvné 

moduly tretích strán (napr. AddThis). 

 

 

https://www.funradio.sk/static/files/c37n0dcg8q9h.pdf
https://www.funradio.sk/static/files/c37n0dcg8q9h.pdf

