Súbory cookies
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení
pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k
porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním
nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím
stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a
ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej
webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ
nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory
cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu
stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.
Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám.
Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke.
Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad
veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje
jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to
napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie
zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom
prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný
identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri
vašej ďalšej návšteve webovej stránky.
Typy súborov cookies sú
(a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie
prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a
(b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie
môže užívateľ vymazať.
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...

