C) ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES
Zásady používania cookies na webstránke Prevádzkovateľa informujú užívateľov o využívaní týchto
súborov a im podobných v súlade s §55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
v znení neskorších predpisov.
1. SÚBORY COOKIES
1.1.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé
dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná a užitočná prax väčšiny veľkých webových lokalít.
Udelením súhlasu povoľujete našej webstránke ukladanie cookies na vašom zariadení.
Podrobnosti o odvolaní súhlasu sú uvedené nižšie v časti „ako kontrolovať súbory cookie“.

2. ČO SÚ SÚBORY COOKIES?
2.1.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo
mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý
čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách (napríklad jazyk, veľkosť písma
a iné nastavenia zobrazovania), takže pri prehliadaní jej jednotlivých stránok ich nemusíte
opätovne uvádzať.

3. AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIES?
3.1.

Na webstránke používame cookies, ktoré nám pomáhajú prispôsobiť stránku Vašim potrebám.
Cookies sú využívané len na štatistické, technické a marketingové účely. Prevádzkovateľ ich
nevyužíva v žiadnych interných štatistikách.

3.2.

Cookies nepoužívame na žiadne iné účely ako sú uvedené v prehľade používaných cookies.
Jednotlivé údaje sú sprístupnené len pre vybraných zamestnancov spoločnosti a oprávneného
správcu našej webovej stránky.

4. AKO KONTROLOVAŤ SÚBORY COOKIES
4.1.

Súbory cookies, ktoré používame na našej webstránke, sú trvalé a dočasné. Trvalé cookies
ostávajú vo Vašom zariadení aj po opustení našich stránok, dočasné sa vymažú po ukončení
návštevy/zavretí prehliadača.

4.2.

Všetky cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky
súbory cookies uložené vo svojom počítači alebo inom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete
nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Návod na blokovanie a zmazanie cookies
nájdete na domovských stránkach Vašich prehliadačov. Podrobnosti o odstraňovaní a odmietaní
súborov cookies a ďalšie informácie o týchto súboroch nájdete aj na webovej
lokalite www.aboutcookies.org alebo www.allaboutcookies.org.

4.3.

Informácie o používaní súborov cookies v prehľadávačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti
o odmietnutí a odstránení takýchto súborov cookies nájdete v príručke k Vášmu telefónu alebo
tabletu. Po blokovaní súborov cookies budete môcť aj naďalej navštevovať naše stránky, avšak
niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Zároveň sa nebudú ukladať Vaše preferované
nastavenia webovej lokality, nebudeme môcť analyzovať návštevnosť našich stránok
a prispôsobovať ich nastavenia potrebám užívateľov.

5. KATEGÓRIE COOKIES
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Z hľadiska funkcie a účelu použitia delíme cookies do 4 kategórií:
5.1.

Základné
Sú dôležité pre pohyb na stránke a využívanie jej funkcionalít. Bez týchto cookies nie je možné
používať niektoré zo základných služieb.

5.2.

Performačné
Zaznamenávajú informácie o používaní stránky, napr. operačný systém, internetový prehliadač
alebo najčastejšie užívateľom navštívené stránkach. Informáciu sú zhromažďované anonymne.
Neuskutočňujú identifikáciu jednotlivca. Slúžia výhradne na účely rozvoja a zlepšenia našej
webstránky.

5.3.

Funkčné
Umožňujú našej webstránke ukladanie predtým zadaných informácií a možností (napr. meno
užívateľa, nastavenie jazyka, poloha, e-mail). Slúžia na účely personalizácie webstránok.

5.4.

Marketingové
Slúžia na poskytnutie pre Vás relevantného a prispôsobeného obsahu, k zobrazovaniu reklamy
a meraniu jej efektivity. Zaznamenávajú efektivitu reklamných odporúčaní. Ich výsledky bývajú
zdieľané s tretími stranami.

6. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE COOKIES
Na základe dĺžky ich platnosti/výskytu v zariadení rozlišujeme dočasné cookies a trvalé cookies.
6.1.

Dočasné cookies
Dočasné cookies sú aktívne počas konkrétneho spustenia webového prehliadača. Umožňujú
nám prepojiť všetky činnosti užívateľa počas tohto konkrétneho spustenia prehliadača. Ich
platnosť vyprší zatvorením okna prehliadača.

6.2.

Trvalé cookies
Trvalé cookies zostávajú vo Vašom zariadení aj po zatvorení okna prehliadača. Cookies sa znovu
aktivujú pri každej návšteve webstránky, ktorá cookies vytvorila. Môžu zostať vo Vašom
zariadení dlhšiu dobu až kým nevypršia. Typická doba platnosti je pri trvalých cookies v rozsahu
niekoľko dní až niekoľko rokov.
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