Zásady používania súborov cookie
Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookies a podobné technológie
(ďalej len „cookies“ alebo „súbory cookies“)
Čo sú cookies?
Naša webstránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby našej webovej stránky. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet,
ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača.
Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke,
ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Vaše zariadenie.
Naša webová stránka používa súbory cookies na účely zabezpečenia správneho zobrazenia obsahu a fungovania stránky a pre potreby analytického nástroja Google Analytics. Ukladaniu týchto súborov do Vášho
zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Používaním našej webovej stránky nám vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením Vášho prehliadača. Nastavenie
Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v
znení neskorších predpisov považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej webovej stránke.
Ako môžete zmeniť nastavenia cookies
Cookies, ktoré sa na našej webovej stránke používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači.
Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do
Vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné
zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies.
Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia.
Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však
môže mať dopad na funkčnosť našej webovej stránky.

