Informácia o použití cookies pre návštevníkov webovej stránky Spoločnosti
Cookies
Na účely zlepšenia fungovania webových stránok a na účely optimalizácie marketingových
aktivít používame na svojich webových stránkach súbory cookies. Viac informácií o použití
súborov cookies a o možnostiach nastavenia Vášho prehliadača nájdete tu.
OK

Nesúhlasím s použitím cookies

Použitie súborov cookies
Vážený návštevník, pri prehliadaní tejto webovej stránky môžeme získavať súbory cookies.
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača
odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (napr. počítač,
smartphone, tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového
prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum
svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránok webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a
tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies
slúžia na uchovávanie informácií, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb. Cookies používame s
cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby stránok, prispôsobiť ich užívateľom a zlepšovať
ich štruktúru a obsah, najmä aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah a inzerciu a aby sme
vedeli analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb stránok. Používanie cookies a
ich povolenie vo webovom prehliadači je na rozhodnutí používateľa. V prípade používania
viacerých zariadení je potrebné vykonať voľbu používania cookies na každom zariadení.
Niektorú súbory cookies sú uchovávané len do momentu zatvorenia prehliadača, iné sú
uchovávané do momentu odstránenia alebo uplynutia platnosti cookies, resp. v závislosti od
nastavenia prehliadača.
Naše webové stránky môžete naďalej používať aj v prípade, ak nesúhlasíte s využívaním
cookies, avšak niektoré časti alebo funkčnosti webových stránok možno bez cookies nebudú
fungovať alebo nebudú fungovať správne.
Váš internetový prehliadač Vám umožňuje nastavenia cookies zmeniť. Automatické
akceptovanie cookies môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že
sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Nastavenie prehliadača pre cookies sa obvykle
nachádza v ponuke „Možnosti“, „Nástroje“ alebo „Preferencie“ Vášho internetového
prehliadača. Môžete tiež využiť ponuku „Pomocník” či „Nápoveda“ Vášho internetového
prehliadača. Rôzne prehliadače môžu používať rozdielne mechanizmy na deaktiváciu
cookies.
Návody na blokovanie a odstránenie cookies nájdete na týchto stránkach:
•
•
•
•
•

Internet Explorer TM www.windows.microsoft.com
Safari TM support.apple.com
Opera TM help.opera.com
Mozilla Firefox TM support.mozilla.org
Google Chrome TM support.google.com

Podrobné informácie o cookies nájdete na http://www.allaboutcookies.org/.
Google Analytics
Na našej stránke používame službu Google Analytics – službu analýzy webu poskytovanú
spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej
len „Google“).

Spoločnosť Google analyzuje v našom mene spôsob, akým používate našu webovú stránku.
Informácie získané spoločnosťou Google o používaní našej webovej stránky budú odoslané na
server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. Na to, aby sme mohli
všetkým našim používateľom poskytnúť lepšie služby, zhromažďujeme údaje o jazyku, ktorým
hovoria, demografické údaje, údaje o návšteve podstránok webu: ako dlho sa na nich
návštevníci zdržali, aké akcie vykonali, aký majú okruh záujmov na webe, odkiaľ na našu
stránku prišli, informácie o operačnom systéme a internetovom prehliadači. Príslušné výsledky
nám spoločnosť Google následne sprístupňuje v anonymizovanej podobe. Spoločnosť Google
je certifikovaná v rámci programu EU-US Privacy Shield, čo zabezpečuje zachovanie
primeranej úrovne ochrany údajov pri ich spracovaní spoločnosťou Google.
Službu webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať, a to inštaláciou doplnku prehliadača
Google. Táto možnosť zabráni používaniu služby webovej analýzy, len kým používate
prehliadač, v ktorom ste nainštalovali príslušný doplnok.
Ďalšie informácie o službe Google Analytics sú k dispozícii v týchto dokumentoch: Zmluvné
podmienky programu Google Analytics, Zabezpečenie a ochrana osobných údajov v službe
Google Analytics a Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom webovej stránky
nájdete tu.

