Informácie o Cookies
Zbierame informácie o používaní našich internetových stránok prostredníctvom tzv. cookies. Cookies sú
malé kúsky informácií, ktoré sú umiestnené na používateľovom zariadení (počítači, telefóne, tablete a
podobne), aby zjednodušili používateľovi komunikáciu a interakciu s našimi internetovými (webovými)
stránkami a poskytli nám informácie o tom, ako návštevníci tieto stránky používajú. Naše stránky
využívajú cookies, aby sme Vám poskytli dobrú internetovú skúsenosť a zlepšili tak výkon a funkčnosť
našej stránky. Tieto ustanovenia našej politiky o ochrane súkromia Vám poskytnú jasné a zrozumiteľné
informácie o cookies, ktoré využívame a o účele ich využitia.

Súhlas s cookies
Cookies na Vašom zariadení umiestnime len po získaní Vášho súhlasu. Pokračovaním v prezeraní
našich stránok – s výnimkou prehliadania našej politiky o ochrane súkromia – po zobrazení banneru na
domovskej stránke, dávate súhlas s ukladaním cookies na Vašom zariadení spôsobom a pre účely
stanovené v týchto ustanoveniach.
Nepoužívajte naše stránky, ak nechcete, aby boli príslušné cookies umiestnené na Vašom zariadení.
Ak aj spočiatku súhlasite s ukladaním našich cookies, kedykoľvek neskôr ich môžete zablokovať alebo
vymazať v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Bez cookies však nemusíte mať prístup
k mnohým prvkom, ktoré robia Vašu internetovú skúsenosť plynulejšou, a niektoré z našich služieb
nemusia fungovať správne.

Spravovanie nastavení cookies
Nastavenia cookies môžete zmeniť prostredníctvom Vášho internetového prehliadača. Napríklad,
môžete zablokovať niektoré cookies aktivovaním tých nastavení prehliadača, ktoré umožňujú odmietnúť
umiestnenie všetkých alebo niektorých cookies. Tieto nastavenia sa zväčša nachádzajú v časti menu
„Možnosti” alebo „Nastavenia“ Vášho internetového prehliadača. Pre uvedené účely môžu byť užitočné
tieto odkazy:
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer?redirectloc ale=en-US&redirectslug=Cookies
Internet Explorer: navštívte http://support.microsoft.com a zadajte do vyhľadávania „cookies“
Safari: navštívte http://www.apple.com/support/ a zadajte do vyhľadávania „cookies“

Typy cookies
Cookies sú buď dočasné (session) alebo trvalé (persistent), a súčasne môžu byť cookies vlastné (first
party) alebo cookies tretej strany (third party). Vysvetlíme Vám, čo tieto pojmy znamenajú, aby ste
porozumeli aké cookies využívame a prečo.

Dočasné cookies
Dočasné cookies (Session cookies) umožňujú Vás rozlíšiť vrámci návštevy internetových stránok, takže
akékoľvek zmeny stránok alebo výber môže byť pre jednotlivé stránky zapamätaný. Tieto cookies Vám
umožňujú prechádzať medzi mnohými časťami internetových stránok rýchlo a jednoducho bez nutnosti
overovania alebo opätovného spracúvania každej novej navštívenej oblasti. Dočasné cookies ostanú
v platnosti pokiaľ nezavriete svoj prehliadač alebo pokiaľ sa neodhlásite z internetovej stránky.

Trvalé cookies
Trvalé cookies (Persistent cookies) sú cookies, ktoré pretrvávajú po stanovený čas na Vašom počítači
po skončení prehliadania stránok, a umožňujú teda zapamätávať nastavenia alebo činnosti
používateľov pri opätovnom navštívení stránok.
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MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika a MetLife
Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

Cookies tretej strany
Cookies tretej strany (Third party cookies) sú cookies ukladané doménami odlišnými od domén MetLife.
Žiadne cookies tretích strán nebudú umiestňované na Vašom zariadení pri navštívení našich stránok.

Cookies používame na rozličné účely. Tabuľka nizšie vysvetľuje aké cookies a prečo ich
používame, a či ide o dočasné cookies alebo o trvalé cookies.

Vlastné cookies (na stránkach www.metlife.sk)
Názov cookies

Typ a účel cookies

MLALUKCookiesAccepted

MetLife Alico Site Cookie Acceptance
Dočasné alebo trvalé: Trvalé

alicoReferral

Tento druh cookies sa používa na zaznamenávanie, ak návštevník súhlasil s
používaním cookies na stránkach www.metlife.sk pokračovaním v prezeraní
stránok po zobrazení cookies panela na domovskej stránke. Tento druh
cookies expiruje po dvoch rokoch.
MetLife Alico Referral
Dočasné alebo trvalé: Dočasné

__utma
__utmb
__utmc
__utmz
__ga

Tento druh cookies sa používa na určenie adresy URL, odkiaľ návštevník
prišiel na stránky www.metlife.sk.
Google Analytics Site Tracking Cookie
Dočasné alebo trvalé: Trvalé
Tieto cookies sa využívajú na zbieranie informácií o tom, ako návštevníci
používajú stránky metlife.sk. Tieto informácie využívame na zostavenie správ
a na zlepšenie týchto stránok. Tieto cookies zbierajú informácie anonymným
spôsobom, vrátane počtu návštevníkov stránok, odkiaľ návštevníci prišli na
tieto stránky a aké ďalšie stránky navštívili počas prezerania stránok
metlife.sk.
Tieto cookies sú umiestňované prostredníctvom Google Analytics. Pre viac
informácií navštívte http://www.google.com/analytics.

Akékoľvek informácie zbierané prostredníctvom cookies sú uchovávané len do expirovania cookies
a nie sú používané na iné účely, ako uvedené v tabuľke vyššie pre príslušné cookies.
Pre viac informácií o cookies, vrátane ako zistiť, ktoré cookies boli nastavené a ako ich riadiť
a vymazať, navštívte www.allaboutcookies.org. Pre odhlásenie zaznamenávania Google Analytics na
všetkých internetových stánkach, navštívte http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
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