ČO SÚ SÚBORY COOKIE?
Súbory cookie sú malé kúsky informácií, ktoré sa ukladajú vo vašom internetovom
prehliadači alebo v zariadení, ktoré umožňuje prezerať webové stránky. Súbory cookie
pomáhajú prehliadaču pri práci s webovými stránkami. Súbory cookie nezhromažďujú
žiadne dáta uložené vo vašom počítači ani vo vašich súboroch; sú v nich uložené len tie
dáta, ktoré potrebuje naša stránka. Používame niekoľko druhov cookie, ktoré sú potrebné
pre chod webu, zaistenie jeho funkčnosti, výkonnosti a zacielenia. Súbory cookie vám
umožňujú lepší zážitok sprechádzania webu tým, že si zapamätajú vaše nastavenia alebo
aktivity (napr. prihlasovacie údaje). Súbory cookie nám tiež poskytujú informácie, ako si
návštevníci prezerajú web, napr. či ide o ich prvú návštevu a pod. Všetky tieto informácie
využívame na to, aby sme vám ešte viac skvalitnili prezeranie nášho webu.
AKÉ SÚBORY COOKIE STRÁNKA VYUŽÍVA A PREČO?
Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné, aby ste mohli prezerať náš web, používať jeho
funkcie a pristupovať do zabezpečenej časti. Použitie týchto súborov cookie je nutné pre
prácu s naším webom. Tieto súbory cookie nepoužívame na zber osobných informácií o vás.
Tento typ súborov cookie využívame napríklad počas vašej návštevy pri predvypĺňaní
formulárov, ktoré zadávate na viacerých stránkach, aby ste ich nemuseli vypĺňať viackrát.
Používame tiež funkčné súbory cookie na zapamätanie akcií, ktoré ste vykonali, alebo
informácií, ktoré ste poskytli, ako je napríklad vaše užívateľské meno, jazyk, alebo región, v
ktorom sa nachádzate. To nám umožňuje prispôsobiť webové stránky špecificky vašim
preferenciám. Napríklad aj autentifikačné súbory cookie sú funkčnými súbormi cookie, ktoré
sa používajú počas trvania vašej návštevy (alebo aj dlhšie, ak kliknete na možnosť
„zapamätať“) a umožňujú napríklad užívateľom, aby sme ich overili pri ďalšej návšteve.
Za účelom zlepšovania webových stránok využívame výkonnostné alebo analytické súbory
cookie na zhromažďovanie informácií o tom, ako používate naše webové stránky a ako
často. Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie iba na štatistické účely a nezbierajú
žiadne informácie, ktoré vás môžu osobne identifikovať. Pretože ale tieto súbory cookie nie
sú nevyhnutné pre využitie nášho webu, požadujeme súhlas na ich použitie. Výkonnostné
alebo analytické súbory cookie, ktoré používame, zahŕňajú:
analytické súbory cookie – tieto súbory cookie používame na odhad počtu unikátnych
návštevníkov, na zlepšenie našich stránok a identifikovanie kľúčových slov vo
vyhľadávačoch, ktoré vedú na náš web. Tieto súbory cookie sa nepoužívajú na cielenie
on-line marketingu.
používame aj Google Analytics a ďalšie analytické nástroje tretích strán, ktoré pomáhajú
merať, ako používatelia pracujú s naším webom. Tieto súbory cookie si pamätajú, čo naši
používatelia robili na predchádzajúcich stránkach a spôsob, akým sme v styku s webovými
stránkami. Pre viac informácií o službe Google Analytics, navštívte prosím informačnú
stránku spoločnosti Google.
Reklamné súbory cookie
Súbory cookie na zacielenie reklamy sú používané na našom webe za účelom
prispôsobenia marketingu vám a vašim záujmom; poskytneme vám tak v budúcnosti viac
personalizované služby. Tieto súbory cookie si pamätajú, že ste navštívili náš web, a
zdieľame ich s tretími stranami, napr. s reklamnými systémami. Aj keď tieto súbory cookie
môžu sledovať vaše návštevy nášho webu a ďalších webov, vás osobne nijako

neidentifikujú. Bez týchto súborov cookie sa môže stať, že reklamy, ktoré vidíte, môžu byť
menej relevantné a pre vás menej zaujímavé. Nepoužívame reklamné cookie tretích strán.
Súbory cookie pre sociálne siete sú využívané v rôznych sociálnych sieťach, ktoré majú
„zásuvné moduly“. Tieto moduly sme integrovali do nášho webu. Váš súhlas s týmito
súbormi cookie je však nutný, pretože niektoré súbory cookie tretích strán sú používané na
behaviorálne zacielenie reklamy, analytiky alebo prieskumy trhu.
AKO DLHO ZOSTANÉ SÚBORY COOKIE V MOJOM POČÍTAČI ALEBO MOBILNOM
ZARIADENÍ?
Doba, počas ktorej súbor cookie zostane v počítači alebo mobilnom zariadení, závisí od
toho, či ide o „trvalý“ alebo „relačný“ súbor cookie. Relačný súbor cookie trvá, kým
neprerušíte prehliadanie webu. Trvalé súbory cookie môžu trvať až do vypršania ich
platnosti alebo do ručného odstránenia. Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú trvalé
a vypršia od 90 dní až do dvoch rokov od dátumu, kedy boli stiahnuté do vášho zariadenia.
Pokiaľ si súbory cookie vo vašom prehliadači neprajete, môžete ich jednoducho ručne
zmazať v nastavení prehliadača.
SOCIÁLNE TLAČIDLÁ
Sociálne tlačidlá tretích strán zo sociálnych sietí sú používané na to, aby našim
používateľom umožnili zdieľať alebo zapamätať si obsah na našom webe. Nemôžeme
zabrániť, aby o vás tieto stránky zhromažďovali určité informácie. Aby ste pochopili, ako
tretie strany používajú informácie o vašich aktivitách na našom webe a na internete,
prečítajte si ich príslušné podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov.
AKO MÔŽETE ZMENIŤ
NASTAVENIE POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE?
Väčšina dostupných prehliadačov prijíma súbory cookie automaticky. Ak súbory cookie
používať nechcete, budete ich musieť buď odstrániť, alebo zablokovať ich ukladanie. To je
možné zmenou nastavenia prehliadača. Podľa typu prehliadača, ktorý používate, zvyčajne
nájdete ďalšie informácie pomocou funkcie Pomocník alebo vnastavení prehliadača.
Odmietnutím používania súborov cookie je možné webovú stránku aj naďalej navštevovať,
ale niektoré jej funkcie nemusia fungovať správne. Bližšie informácie o odstraňovaní a
odmietaní súborov cookie, ako aj ďalšie informácie o týchto súboroch nájdete napr. na
adrese www.allaboutcookies.org.
Pravidlá používania súborov cookie tretích strán
Pravidlá používania súborov cookie Facebook Inc. a Facebook Ireland Ltd.
Pravidlá používania súborov cookie Google LLC

