Súbory cookies
1. Cookies sú zvyčajne malé textové súbory, ktoré sú vytvorené prehliadanou
internetovou stránkou a uložené vo Vašom zariadení (napr. Váš počítač, smartfón,
tablet alebo iné zariadenie, z ktorého pristupujete na internetovú stránku).
Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej
stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte.
Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia používateľského zážitku. Súbory
cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich
webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete.
Používajú sa tiež na to aby vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré
sú pre vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby.
2. Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb pre Vás využívajú naše stránky súbory
cookie. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v počítači
alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Používaním súborov cookies
nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov,
nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme
tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich
používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený
pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním
našej webovej stránky.
3. Súbory cookies pomáhajú napr.:
-

-

k správnej funkčnosti našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu
s čo najmenšími komplikáciami;
pri zapamätávaní prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusia
opätovne zadávať;
pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie; na
základe toho môžeme čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku Vašim
požiadavkám;
pomáhajú nám zistiť, ktoré reklamy si návštevníci najčastejšie prehliadajú, aby
sa im pri prechádzaní stránok nezobrazovala stále tá istá reklama, prípadne
aby sa im nezobrazovala reklama na tovar, o ktorý nemajú záujem.

4. Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového
prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo
úvodnom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou Vášho webového
prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.
5. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie
môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:
- Chrome
- Firefox
- Internet Explorer
- Android

6. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
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