Informácie o používaní cookies
Čo sú cookies?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú informácie o nastaveniach určitej webovej
stránky. Webové stránky ukladajú súbory cookies na zariadeniach, ktorými sa užívateľ
pripája na internet, pre identifikáciu jednotlivých zariadení a taktiež nastavených preferencií
užívateľa. Súbory cookies dovoľujú stránkam určiť, či užívateľ niekedy v minulosti stránku
navštívil. Pokročilé aplikácie môžu tieto súbory použiť pre úpravu individuálnych nastavení.
Ukladanie súborov cookies je plne pod kontrolou prehliadača, pričom používateľ môže
podľa potreby obmedziť alebo vypnúť ukladanie týchto súborov.
Ako používame cookies?
Na našej stránke používame cookies k zaznamenaniu, či užívateľ potvrdil súhlas
s používaním cookies a to po dobu ich používania. Súbory cookies používame taktiež
na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom služieb Google Analytics a Hotjar.
Jedná sa o analytické nástroje, ktoré umožňujú vlastníkom webových stránok a aplikácií
zbierať a analyzovať údaje o tom, ako návštevníci internetovú stránku používajú. Súbory
cookies je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej
identifikácie jednotlivých návštevníkov.
Bližšie informácie o používaní cookies prostredníctvom Google Analytics.
Bližšie informácie o používaní cookies prostredníctvom Hotjar.
Na našej webovej stránke používame marketingové a remarketingové služby spoločnosti
Google zbierajúce informácie o správaní užívateľov na účely marketingu a reklamy. Na
účely zobrazovania reklamy využívame ďalej systémy ako Adform, Heap, Facebook Pixel a
pod. Tieto dáta sa nedajú použiť na osobnú identifikáciu používateľa stránky, zobrazené
reklamy sa preto nezobrazujú konkrétne pre osobu, ale pre vlastníka súboru cookies.
Bližšie informácie o používaní údajov spoločnosti Google na marketingové účely
Bližšie informácie o používaní cookies pre Facebook
Ako môžete kontrolovať nastavenie používania súborov cookies?
Návštevník webovej stránky má možnosť nastaviť si súbory cookies priamo vo svojom
prehliadači. Každý prehliadač ponúka nástroje, ktoré slúžia na správu nastavení súborov
cookies. Predinštalované nastavenie väčšiny prehliadačov je také, že automaticky
umožňuje ukladanie akýchkoľvek súborov cookies pre všetky webové servery (stránky).
Nastavenie prehliadača je však možné zmeniť tak, že používanie cookies bude odmietnuté.
S používaním cookies nie ste povinný súhlasiť, ak však nastavíte svoj prehliadač
na odmietnutie cookies, nebudete môcť využívať všetky prvky funkcionality tejto stránky.

Pre bližšie informácie o nastaveniach používania cookies v prehliadači je potrebné využiť
stránky konkrétneho výrobcu prehliadača. Každý prehliadač tiež umožňuje odstrániť
už uložené súbory cookies a to tak individuálne ako aj hromadne. Ďalšie podrobnosti
nájdete na stránke www.aboutcookies.org.

