Čo sú súbory Cookies?
Súbory Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v tvojom počítači alebo mobilnom
zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas
uchováva informácie o tvojich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť
písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej
jednotlivých stránok nemusíš opätovne uvádzať.
Naše webové stránky však môžeš používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbierať údaje o spracovaní
návštevníkov webu, a to tak, že si upravíš vlastné nastavenia tvojho prehliadača. Napr. ak používaš
prehliadač Google Chrome, tak na tomto odkaze nájdeš návod ako povoliť alebo zakázať súbory
Cookies. Súbory Cookies si môžeš kedykoľvek zo svojho prehliadača vymazať.
Ako používame súbory Cookies?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, za účelom
merania návštevnosti webu, cielenej reklamy a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky.
Ako rozdeľujeme súbory Cookies na účely ochrany osobných údajov?
1 skupina – Cookies technického charakteru (meranie návštevnosti webu, zabezpečenie
zobrazenia stránky a pod.) sú spracovávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (Lívia
Mészárosová, Júliusa Fučíka 797/45, 925 22 Veľké Úľany).
2 – skupina – Cookies cielenej reklamy – spracovávame na základe tvojho súhlasu.
Ako môžu byť Cookies cielenej reklamy použité?
Údaje, ktoré takto získame môžu byť ďalej sprístupnené sprostredkovateľom ako sú Google,
Facebook, Instagram. Webové stránky však môžete používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbierať
údaje o spracovaní návštevníkov webu, a to tak, že si upravíš vlastné nastavenia tvojho prehliadača.
Zbieranie údajov o správaní sa návštevníkov webu za účelom cielenej reklamy je aktivované na
základe odsúhlasenia návštevníkom webu, t.j. stlačením tlačidla „Súhlasím“, ktoré nájdeš v cookie
banneri v spodnej časti webovej stránky. Uvedenému tlačidlu predchádza upozornenie: „Súbory
cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok, pre
analytické účely a v prípade súhlasu aj pre retargeting (cielená reklama). Ďalšie informácie nájdete na
stránke Ako používame súbory cookies.“ Svoj súhlas udeľuješ na dobu spracovávania, ktorá je podľa
nastavenia tvojho internetového prehliadača alebo do odstránenia informácií (napr. cez delete cache).
Súhlas so zberom údajov pre marketingové účely môžeš kedykoľvek odvolať tak, že zmeníš
nastavenie tvojho internetového prehliadača.
Zhromaždené cookies súbory sú spracovávané hlavne cez služby Google Analytics, prevádzkuje
spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Následne sú spoločnosťou Google Inc. zozbierané údaje spracovávané v súlade so Zásadami
ochrany súkromia, viac info tu.
Ako kontrolovať súbory Cookies
Súbory Cookies môžeš kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozri na stránke
aboutcookies.org. Môžeš vymazať všetky súbory Cookies uložené v tvojom počítači a väčšinu
prehliadačov môžeš nastaviť tak, aby si im znemožnil ich ukladanie. V takomto prípade však
pravdepodobne budeš musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré
nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
Ako odmietnuť používanie súborov Cookie
Používanie súborov Cookies je možné nastaviť pomocou tvojho internetového prehliadača. Väčšina
prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.
Ďalšie informácie o súboroch Cookies nájdeš napr. na Wikipédii –
https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

