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Spracúvanie súborov cookie pomáha mnohým
prevádzkovateľom optimalizovať webové stránky. E-
shopy ich zas často využívajú na cielený marketing. Ako
je možné správne spracúvať a využívať súbory cookie?

Ohľadom správneho nastavenia spracúvania cookie
súborov koluje mnoho nepresných a často zavádzajúcich
informácií. Ako by malo po novom správne vyzerať
spracúvanie cookie súborov? Na to, aby sme mohli na
túto otázku správne odpovedať, musíme najprv
jednoznačne zadefinovať, čo vlastne súbory cookie sú.

Čo sú súbory „cookie“?
Súbory cookie sú malé dátové (textové) súbory, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkčnosť
internetových stránok. Tieto textové súbory internetové stránky ukladajú na počítač alebo mobilné
zariadenie užívateľa v okamihu, kedy tieto stránky začne používať po prvýkrát. Webové stránky si tak na
určitú dobu zapamätajú úkony, ktoré na nich užívateľ vykonal, ako aj jeho preferencie (napr. prihlasovacie
údaje, jazyk, veľkosť písma a iné zobrazovacie preferencie), takže tieto údaje následne užívateľ nemusí
zadávať znovu.

Za pomoci súborov cookie si tak internetové stránky môžu pamätať:

a. zobrazovacie preferencie užívateľa, napríklad nastavenie kontrastu farieb alebo veľkosť písma,
b. informáciu o tom, či užívateľ už odpovedal na otázky ohľadom užitočnosti obsahu stránky, pričom

ak už užívateľ odpovedal „áno“, okno, v ktorom sa tieto otázky automaticky objavia, sa už viac
neotvorí,

c. informáciu o tom, či užívateľ súhlasil s využívaním súborov cookie na danej stránke.

Niektoré internetové stránky používajú aj videosúbory, o ktorých s pomocou súborov cookie zbierajú
údaje, odkiaľ užívateľ navštívil stránku s videozáznamom, ktoré videá si na stránke prehral a podobne.

Povoliť tento typ súborov cookie nie je pre fungovanie internetových stránok nevyhnutne potrebné, ale za
ich pomoci je prehliadanie danej webovej stránky jednoduchšie a príjemnejšie. Tieto súbory cookie je
možné vymazať alebo zablokovať, ale je potrebné brať do úvahy to, že vymazanie alebo zablokovanie
týchto súborov cookie môže mať za následok nesprávne fungovanie internetovej stránky.
Informácie získané za pomoci súborov cookie sa spravidla nepoužívajú na účely osobnej identifikácie
fyzickej osoby. Väčšina z nich sa ale často využíva na rôzne formy marketingu – napríklad priamy
marketing alebo tzv. re-marketing.
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Užívateľ to spozoruje tým spôsobom, že si ak si napríklad na e-shope vyhľadáva konkrétny produkt,
napríklad nový notebook, často sa mu následne zobrazujú ponuky na notebooky aj na iných webových
stránkach alebo sociálnych sieťach.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:
Cookie walls, scrolling, swiping – ako upraviť nastavenia na internete z pohľadu GDPR?
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