Cookies
Pre pro-užívateľské webové stránky a prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim
potrebám, môžu naše webové stránky používať súbory cookies. Súbory cookies sú malé súbory, ktoré
sa na Vašom počítači ukladajú lokálne, keď navštívite webové stránky. Tieto súbory obsahujú
identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je
uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje
od servera stránku. Keď navštívite webovú stránku na tom istom zariadení, súbory cookies naznačujú
napríklad, že ste opakovaným návštevníkom. Súbory cookies nám tiež umožňujú analyzovať
používanie našich webových stránok. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás
prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán - vrátane stránok
poskytovateľov analýzy.
Súbory cookies môžu byť buď „trvalé“ súbory cookies alebo súbory „relácie“. Trvalé súbory cookies
budú uložené vo webovom prehliadači a zostanú platné až do stanoveného dátumu vypršania platnosti,
pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom. Cookies relácie vypršia na
konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.
Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa na
webových stránkach tretích strán - vrátane stránok poskytovateľov analýzy, ale osobné informácie,
ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.
Cookies používame na nasledujúce účely:
• overovanie – súbory cookies používame na Vašu identifikáciu pri návšteve našich webových
stránok a počas navigácie na našich webových stránkach;
• analýza – používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť
našich webových stránok a služieb; a
• súhlas cookies – súbory cookies používame na ukladanie vašich preferencií k používaniu súborov
cookies pri prehľadávaní webovej stránky.
Cookies môžete prijať alebo odmietnuť - vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webových
stránok - výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás
upozornil, keď dostanete nové súbory cookies, alebo ich úplne zablokovať. Váš prehliadač Vám tiež
ponúka možnosť odstrániť súbory cookies (napríklad pomocou funkcie Vymazať históriu
prehliadania). Ďalšie informácie nájdete vo funkcii Pomocník pre používateľa v časti Nastavenia vo
Vašom webovom prehliadači. Aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies môžete
získať prostredníctvom týchto odkazov:
•
•
•
•

Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk)
Firefox (https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies)
Opera (https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/)
Internet Explorer (https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies)
• Safari (https://www.apple.com/legal/privacy/sk/cookies/)
• Edge (https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy)
Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových
stránok. Ak zablokujete cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok.
Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookies a tieto cookies môžu byť uložené vo Vašom
počítači pri návšteve našich webových stránok. Na analýzu používania našich webových stránok
používame službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google,

Inc. ("Google"). Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok
prostredníctvom súborov cookies. Informácie vytvorené súbormi cookies o používaní webových
stránok (vrátane Vašej adresy IP) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v
Spojených štátoch. Zhromaždené informácie týkajúce sa našich webových stránok sa používajú na
vytváranie prehľadov o používaní našich webových stránok. IP anonymizácia je na tejto webovej
stránke sublementovaná. Spoločnosť Google skráti / anonymizuje posledný oktet adresy IP pre členské
štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo
výnimočných prípadoch je úplná IP adresa odoslaná a skrátená servermi Google v USA. V mene
poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia
Vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre
prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových
stránok a používania internetu poskytovateľovi webových stránok. Spoločnosť Google nebude Vašu IP
adresu priraďovať k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google.
Pravidlá
ochrany
osobných
údajov
(https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
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Používame Facebook Pixel na analýzu použitia našich webových stránok. Táto služba používa súbory
cookies na zabezpečenie toho, aby sa naše reklamy zobrazovali správnym ľuďom a vytvárali reklamné
publikum. Môžete si pozrieť pravidlá ochrany osobných údajov tohto poskytovateľa služieb na
(https://www.facebook.com/privacy/explanation/).

