COOKIES
Cookies sú malé dátové súbory, ktoré server posiela internetovému prehliadaču počas prehliadania
webovej stránky, ak táto používa cookies. Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na počítači
alebo inom zariadení používateľa, zvyčajne ako malý textový súbor do zvoleného priečinka. Pri každej
ďalšej návšteve webovej stránky prehliadač znovu načíta cookies a tieto informácie odošle späť webovej
stránke, ktorá cookies vytvorila. Prevádzkovateľom používané cookies nepoškodzujú Vaše zariadenia.

Prečo prevádzkovateľ používa cookies?
Prevádzkovateľ cookies používa za účelom neprestajne skvalitňovať ponúkané služby a prispôsobiť ich
Vašim záujmom a potrebám. Prevádzkovateľ na svojich stránkach používa dočasné aj trvalé súbory
cookies. Dočasné sa uchovávajú Vo vašom zariadení iba po dobu jej prezerania. Trvalé cookies zostávajú
vo Vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti alebo do ich ručného vymazania. Rozdielne typy
súborov cookies majú odlišnú dobu platnosti.
Na svojich webových stránkach prevádzkovateľ používa tieto typy cookies:
Základné cookies
Sú potrebné pre základnú prevádzku webových stránok prevádzkovateľa a umožňujú ich správne
fungovanie. Tieto cookies nezbierajú žiadne informácie použiteľné na marketingové účely.
Funkčné cookies
Tieto sa využívajú na zlepšenie funkčnosti webových stránok prevádzkovateľa. Najmä na zapamätanie si
nastavení pri poslednej návšteve stránky, ako je napr. nastavenie jazyka, rozloženia stránky, veľkosti
písma, fontov...atď.
Technické (prevádzkové) cookies
Technické cookies zhromažďujú údaje pre štatistické účely. Ide hlavne o informácie týkajúce sa spôsobu
používania webových stránok prevádzkovateľa. Tým sa myslí napr. počet návštev na stránkach,
preferované oblasti prezerania a pod. Prevádzkovateľ ich používa na analýzu a porozumenie správania sa
návštevníkov za účelom vylepšiť svoje stránky z hľadiska obsahu, dizajnu a výkonu.
Reklamné cookies
Reklamné cookies môžu slúžiť na presnejšie cielenú reklamu pre potencionálneho zákazníka. Tieto
súbory cookies si pamätajú preferencie návštevníkov z iných pridružených stránok a umožňujú
prevádzkovateľovi ponúknuť návštevníkovi pri opätovnom zobrazení stránky obsah a reklamy, ktoré sú
pre neho relevantnejšie.
Prevádzkovateľ momentálne nezobrazuje žiadne reklamy a preto nemá dôvod reklamné cookies
zhromažďovať.

Cookies tretích strán
Na stránkach prevádzkovateľa sa môžu vyskytnúť prepojenia alebo integrovaný obsah z iných webových
stránok, napr. sociálnych sietí alebo YouTube. Pri prezeraní webových stránok prevádzkovateľa po
kliknutí na tento obsah alebo prepojenia môžu byť vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú
kontrole prevádzkovateľa. Jedná sa aj o prípad, keď prevádzkovateľ používa na svojich stránkach
analytický a marketingový nástroj tretej strany (google analytics) na zlepšenie kvality obsahu stránok.
Prevádzkovateľ nemôže mať prístup k súborom cookie tretích strán a teda ani kontrolu nad takto
vytvorenými cookies. Pre bližšie informácie používania súborov cookies tretími stranami si prosím
prečítajte zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie konkrétnych služieb.

Zmena nastavení cookies
Väčšina prehliadačov je nastavená na automatické akceptovanie cookies. V nastaveniach svojho
prehliadača môžete toto nastavenie zmeniť alebo cookies úplne zakázať. Návod a inštrukcie nastavení
cookies nájdete v nápovede používaného internetového prehliadača.
Prevádzkovateľ bude rešpektovať Vaše rozhodnutie o zmene nastavení cookies vo Vašom prehliadači.
Vypnutie cookies však môže ovplyvniť správne fungovanie stránok prevádzkovateľa.

