
Zásady používania súborov cookie 
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v 

počítači alebo zariadení návštevníka. Cookies nepoškodzujú váš počítač a nemôžu byť priradené 

konkrétnej osobe, neobsahujú žiadne osobné údaje a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie 

vašich osobných údajov. 

Na čo používame súbory cookie? 

Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité 

informácie o vašich reláciách počas vášho pripojenia. Súbory cookie si pamätajú typ používaného 

prehliadača alebo nastavenia, napríklad jazyk, ktoré ostávajú vašimi predvolenými nastaveniami 

pri opakovanej návšteve webovej stránky. 

Jednotlivé stránky portfólia našej spoločnosti používajú cookie, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť 

lepšie služby. Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie: 

Nevyhnutné súbory cookie : Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových 

stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií 

našej webovej stránky. 

Výkonové súbory cookie : Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom 

pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti 

našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné. 

Funkčné súbory cookie : Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia 

vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo 

zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie 

zbierajú, vás osobne neidentifikujú. 

Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok používame ako dodávateľa tretiu stranu, 

napríklad video vložené zo služby YouTube alebo prepojenia na túto službu. Tieto videá alebo 

prepojenia (akýkoľvek iný obsah od dodávateľov z tretej strany) môžu obsahovať súbory cookie 

tretej strany, a preto by ste si informácie o používaní takýchto súborov cookie mali prečítať v 

zásadách informácií o používaných súboroch cookie príslušnej tretej strany. 

Ako môžem súbory cookie kontrolovať alebo vymazať? 

Ak súbory cookie nechcete používať musíte ich aktívne odstrániť alebo zablokovať. Ak 

odmietnete používanie súboru cookies, budete stále schopní navštíviť naše webové stránky, ale 

niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak prajete urobiť, môžete zvoliť možnosť 

odmietnuť či blokovať súbory cookie zmenou nastavenia vášho internetového prehliadača. Pre 

viac informácií využite nápovedu vášho internetového prehliadača. (Nastavenie cookie v Chrome , 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs


nastavenie cookie vo Firefox , nastavenie cookie v Internet Explorer , nastavenie cookie v Safari , 

nastavenie cookie vo Flash Player .) 

Základné informácie, o tom ako Google využíva súbory cookie, nájdete tu . 

Informácie o využívaní cookie spoločnosťou Zoznam a reklamnným systémom Sklik nájdete tu. 

Informácie o využívaní cookie spoločnosťou Facebook a reklamnom systéme FBAds nájdetetu . 

Reklamné súbory cookie mnohých spoločností je možné spravovať na americkej 

stránkeaboutads.info alebo na európskej stránke Your Online Choices . 

 

https://support.mozilla.org/cs/kb/Povolen%C3%AD%20a%20zak%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD%20cookies
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
http://www.macromedia.com/support/documentation/nl/flashplayer/help/settings_manager06.html
https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
http://www.imedia.cz/
https://www.facebook.com/help/1505060059715840
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
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