Politika Cookies
Naším cieľom je zlepšenie funkčnosti našich webových stránok. Aby sme lepšie porozumeli našim
návštevníkom, používáme cookies. Cookies sú obecne používané malé súbory znakov umiestnené do Vášho
počítača webovými stránkami, ktoré ste navštívili. Cookies umožňujú pri návrate na webovú stránku rozpoznať
užívateľské nastavenia z Vašej predchádzajúcej návštevy.
Samotné cookie neobsahuje ani nezbiera žiadne informácie. Počas spojenia internetového prehliadača
s navštíveným serverom dokáže pomôcť nastaviť službu tak, aby prinášala užívateľovi väčšie pohodlie, napr. si
pamätá predchádzujúce nákupy alebo nastavenia účtu.
Cookies sú ukladané na pevný disk počítača a obsahujú:




Meno serveru, z ktorého boli odoslané
Životnosť cookie
Hodnotu

Cookies nie sú vírusy, sú písané prostým textom. Nie sú nastavené tak, aby boli spustiteľné alebo
samospustiteľné, nemôžu vytvárať vlastné kópie a šíriť sa do ostatných sietí. Vzhľadom k faktu, že nedokážu
vykonávať tieto funkcie, spadajú mimo štandardné definície vírusov.
Cookies, ktoré na webových stránkach používate, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Mali by
ste vedieť, že existuje jeden súbor cookie, vďaka ktorému si pamätáme, aké predvolby ste si u cookies nastavili.
Z toho vyplýva, že:
1. Ak si všetky cookies z počítača odstránite, budete si musieť predvolby u nás znovu aktualizovať.
2. V prípade, že budete pracovať na inom počítači, s iným profilom alebo s iným prehliadačom, budeme od Vás
predvolby opäť vyžadovať.
Cookies, ktoré používame, se delia na tieto kategórie:

Nevyhnutne potrebné cookies
Nevyhnutné cookies sú bezpodmienečne nutné pre fungovanie webových stránok. Bez nich stránky nebudú
funkčné. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by bolo možné použiť na marketingové
účely, a ani si nepamätajú kde na internete ste sa pohybovali.

Výkonnostné cookies
Výkonnostné cookies zlepšujú funkcionalitu webových stránok. Napr. cookies, ktoré si pamätujú obsah, ktorý
ste navštívili na stránkach. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by sa dala zistiť Vaša
totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a nám slúžia iba na optimalizáciu našich webových
stránok. Môžeme sa tiež dozvedieť, čo našich užívateľov zaujíma, a týmto spôsobom zaistiť efektivitu reklamy
(pozor, tieto informácie nepoužívame na to, aby sme vám posielali reklamné zdelenia, ak navštívite naše
stránky).
Upozorňujeme, že používaním našej webovej stránky súhlasíte s používaním výkonnostných cookies.

Funkčné cookies
Funkčné cookies slúžia na to, aby poskytovali službu, alebo si zapamätali nastavenia s cieľom zaistiť Váš
maximálny komfort pri ďalšej návšteve. Hovoríme napríklad o Vašom prihlásení, ktoré ste zadali pri prvej
registrácií na stránkach. Cookies si môžu pamätať položky, ktoré ste vložili do nákupného košíka e-shopu, alebo
chyby, na ktoré ste narazili, napr. vo formulároch. Používanie týchto cookies záleží výlučne na vašom nastavení.
Ich vypnutie môže znamenať, že prídete o niektoré služby alebo podporu, ktorú by sme Vám v opačnom
prípade poskytovali. Nie je vylúčené, že vypnutím týchto cookies, si nebudeme pamätať, že ste už danú službu
predtým odmietli.

Reklamné cookies
Tieto cookies sú napojené na služby poskytované inými firmami. Jedná sa o tlačidlá „To sa mi páči“a „Zdieľať“.
Tieto služby poskytuje iná firma v náväznosti na to, že ste navštívili naše webové stránky. S ich pomocou Vás
môžeme prepojiť do sociálnych sietí, a na základe údajov o Vašej návšteve budete dostávať reklamu z iných
webových stránok.
Povolenie týchto cookies záleží iba na Vás. Ich vypnutie bude pre nás signálom, aby sme Vám prestali ponúkať
niektoré naše služby. Správu týchto cookies zabezpečujú iné firmy, preto máte možnosť, ak ich budete chcieť
zakázať, použiť nástroje, ktoré sú za týmto účelom k dispozícií na stránkach daných firiem.

Cookies tretích strán
Cookies nastavené tretími stranami používame pre rôzné služby (napr. analýza stránok, reklamné účely).
Právne predpisy Európskej Únie vyžadujú, aby organizácie odosielajúce súbory cookies zo svojich webových
stránok do počítačov návštevníkov získali ich súhlas po poskytnutí jasnej a zrozumiteľnej informácie o tom, ako
sú súbory cookies na webových stránkach používané.

