Cookies
Cookies sú krátke textové súbory, ktoré si prehliadač ukladá v počítači alebo zariadení pri
navštívení webovej stránky.
Niektoré cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača alebo zariadenia.
Slúžia na uloženie nastavení používateľa (napr. preferovaný jazyk) a slúžia teda na zvýšenie
komfortu pri prehliadaní našich stránok, ako aj ochranu Vašich údajov.
Niektoré cookies slúžia na analýzu a štatistické vyhodnocovanie prehliadania obsahu našej
stránky a efektivite našich reklamných kampaní.
Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje používateľ kliknutím na príslušné políčko v hornej
lište, ktorá sa mu zobrazí na našich stránkach. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže
používateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho
zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však
niektoré časti stránok nemusia správne fungovať.

Cookies tretích strán
Niektoré informácie poskytujeme spoločnosti Google za účelom analýzy návštevnosti a štatistík
našej stránky. Na našom konte je vypnutá funkcia "Demografia", teda služba nezhromažďuje
informácia, na základe ktorých by vás bolo možné identifikovať. Ako spoločnosť Google využíva
údaje, ktoré jej poskytujeme, sa dozviete TU.
Využívame produkt Google Analytics na analýzu a inzertné funkcie služby. Jej služby môže
používateľ jednoducho deaktivovať. Aktuálne dostupné možnosti zrušenia služby Google Analtics
pre web môžete nájsť aj TU.
Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločnosti Google) zobrazujú naše reklamy na rôznych
internetových stránkach a aplikáciách.
Dodávatelia používajú súbory cookies na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich
návštev používateľa na našich webových stránkach.
Používateľ môže používanie súborov cookies spoločnosti Google zrušiť, keď navštívi stránku
spoločnosti Google Predvoľby reklám.

Správa cookies v prehliadači
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača.
Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Ak sa
rozhodnete cookies vypnúť, môže to znamenať, že niektoré funkcie webovej stránky nebudú
fungovať. Presné nastavenie pre vypnutie cookies vo vašom prehliadači www stránok zistíte v
súboroch pomocníka prehliadača alebo na domovskej stránke prehliadača.

