COOKIE POLICY

Cookies sú malé súbory údajov, resp. malé textové súbory, ktoré uložia do vášho počítača alebo vášho
mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do
priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a
nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká). Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle
informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila.
Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navštívili. Cookies vám môžu uľahčiť
používanie stránky. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu uloženia v zariadení, zakiaľ čo niektoré sa
vymažú z prehliadača hneď po uložení, niektoré zostávajú v zariadení uložené aj po zatvorení
internetovej stránky (session cookies a permanent cookies). Permanent cookies majú trvanlivosť
niekoľko týždňov, mesiacov alebo až do ich ručného vymazania.
Prečo používame cookies?
Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky. Používame vlastné cookies ako aj
cookies tretích strán ako napr. cookies od spoločnosti Google.
Základné a prevádzkové cookies
Tieto cookies nám pomáhajú zabezpečovať riadne fungovanie našej webovej stránky. Na tieto cookies
si nepýtame súhlas, keďže ich využitie je nevyhnutné a bez nich by naša stránka nemohla riadne
fungovať. Ak tieto cookies zakážete, nebudete môcť riadne využívať našu stránku a jej funkcionalita
bude obmedzená.
Cookies tretích strán – analytické cookies
Analytické cookies nám poskytujú informácie o vašom používaní našej stránky. Sú to najmä informácie
o návštevnosti stránky, o tom, aké vyhľadávania na nej vykonávate a tiež ako sa na našej stránke
pohybujete. Na používanie cookies od vás nežiadame súhlas, keďže môžete sami nastaviť, či ich budete
využívať alebo nie. Zároveň sme pri týchto cookies zaviedli opatrenia, aby sa zabránilo ich zneužitiu.
Pri používaní týchto cookies máme zavedené služby týchto subjektov:
Google Analytics
Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Informácie o ochrane osobných údajov sa môžete dozvedieť na
https://www.google.com/intl/sk/analytics/.
Odmietnuť cookies môžete prostredníctvom nainštalovaného softvérového
doplnku, ktorý si môžete stiahnuť tu.

Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?
Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či
Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete
prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne
vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov. Chceme vás však
upozorniť, že zakázanie cookies môže ovplyvniť niektoré funkcionality stránky a niektoré poskytované
služby nemusia fungovať.
Môžem zablokovať ukladanie cookies?
Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov
cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Ak používate viac
zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom
z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.

Nastavenie vo vašom prehliadači je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách
považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

