Zásady používania Cookies
Čo sú súbory cookies?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá vo Vašom počítači alebo
mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová stránka na určitý čas
uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve webovej
stránky prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke,
ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré na našej webovej stránke používame,
nepoškodzujú Váš počítač.
Ako fungujú súbory cookies?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení,
identifikáciu účastníkov, optimalizáciu a personalizovanie návštevy užívateľa na tejto
webstránke, analýzu informácií o návštevnosti, zlepšenie komunikácie a pre nevyhnutnú
funkcionalitu webstránok. Rovnako sú používané na čo najlepšie identifikovanie našej cieľovej
zákazníckej skupiny s účelom upravovať našu ponuku podľa dopytu a čo najlepšieho priameho
prezentovania našej činnosti.
Typy súborov cookies sú
•
•
•

súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas
relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a
trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory
cookie môže užívateľ vymazať.
súbory cookie tretích strán:
Na našej webovej stránke sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových
stránok. Preto môžu byť počas používania našej webovej stránky vytvorené súbory
cookies, ktoré nepodliehajú kontrole našej spoločnosti. Ide napríklad o prípad, ak
prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú
automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje
obsah webových stránok tretej strany, napr. Facebook alebo Smartsupp. To má za
následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Nemôžeme mať
kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako
tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a
zásady používania súborov cookie týchto služieb.

Tzv. Trafficinformation ako IP adresa, miesto, dátum a čas návštev a aktivita na stránke môžu
byť uložené v aplikácii tretej strany na základe identifikácie podľa cookie.
Súhlas užívateľa s používaním cookies
Ako užívateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s používaním a ukladaním cookies do
Vášho prehliadača. O tejto skutočnosti ste boli upovedomený pri návšteve našej webovej
stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak ako užívateľ
nesúhlasíte s používaním súborov cookies, súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte.

Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak
niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Tým, že používame súbory cookies, nedochádza k
porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje a ich
prípadné poskytovanie nie sú povinné. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám
umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri Vašej ďalšej návšteve webovej
stránky. Prípadné osobné údaje poskytujeme v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov, v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v
znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, povereným zamestnancom – oprávneným
osobám na základe našich pokynov a v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov a
ďalšími príslušnými opatreniami týkajúcimi sa dôvernosti a zabezpečenia.

Ako kontrolovať súbory cookies?
Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na
stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a
väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto
prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne
upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. V pomocníkovi,
ktorý je súčasťou menu väčšiny webových prehliadačov, sa môžete dozvedieť, ako nastaviť
Váš prehliadač tak, aby neakceptoval nové cookies, alebo Vás na nové cookies upozornil , ako
aj to ako všetky cookies, ktoré ste dostali, vypnete. My Vám však odporúčame nechať funkcie
cookies plne v prevádzke. Cookies nespôsobujú na Vašom počítači žiadne škody a neobsahujú
žiadne vírusy. Používanie súborov cookie na tejto webovej lokalite môžete jednoducho prijať
alebo odmietnuť kliknutím na jeden z týchto odkazov: Súhlasím s použitím súborov cookie /
Odmietam súbory cookie. Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti
konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie
súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov
cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na týchto adresách:
www.allaboutcookies.org / support.mozilla.org / support.google.com / sk.wikipedia.org

