Súbory cookies - informácia o ich využívaní
Aby sme Vám mohli ponúknuť lepšie webové služby, viac prispôsobené vašim potrebám, používame
technológiu cookies. Náš portál nie je schopný rozoznať konkrétnu fyzickú osobu na základe cookies,
ktoré sa uložia v prehliadači pri návšteve nášho portálu, ani ich spojiť s inými údajmi, s výnimkou
registrovaných užívateľov.

Súbory cookies
Cookie je malý textový súbor, ktorý si pri prezeraní webových stránok ukladá a/alebo načítava Váš
webový prehliadač na pevný disk Vášho koncového zariadenia (napr. počítač, laptop, smartfón, atď.).
Súbory cookies tiež zabezpečujú a zrýchľujú Vašu prácu s webovými stránkami, pretože si pamätajú
Vaše preferencie (napr. prihlasovacie údaje, jazyk), a to tak, že ak opäť navštívite webovú stránku cez
rovnaké koncové zariadenie, posielajú informácie, ktoré sú v nich obsiahnuté, späť na pôvodnú
webovú stránku (cookie prvej strany) alebo na inú webovú stránku, ktorej patria (cookie tretích
strán).
Cookies môžete prostredníctvom Vášho internetového prehliadača alebo pomocou softvéru tretej
osoby blokovať alebo odstrániť, môže to ale negatívne ovplyvniť používanie určitých častí danej
webovej stránky. V niektorých prípadoch potrebujeme Váš súhlas s používaním súborov cookies,
ktorý môžete vyjadriť prostredníctvom nastavenia vášho prehliadača.
Súbory cookies môžu byť dočasné alebo trvalé. Dočasné súbory cookies alebo súbory cookies relácie
sú vymazané po zatvorení okna webového prehľadávača. Trvalé súbory cookie zostávajú uložené v
počítači aj po zatvorení okna webového prehľadávača. Tieto súbory cookies potom môže čítať iba
server, ktorý ich vytvoril.

Delenie súborov cookies
Na základe funkcie a účelu, za ktorými sú súbory cookies používané, sa zvyčajne delia na nasledujúce
kategórie:
- nevyhnutne nutné súbory cookies - umožňujú Vám pohybovať sa po webových stránkach a
využívať ich základné funkce. Sú zvyčajne nastavené len ako odozva na akcie, ktoré
vykonávate, rovnajú sa teda požiadavke na službu. Tieto súbory cookies sú nevyhnutné, aby
ste mohli webové stránky používať.
- funkčné súbory cookies - používajú sa na rozpoznanie Vášho návratu na webovú stránku a
umožňujú nám, aby sme Vám ponúkli vylepšené a viac prispôsobené funkcie, ako je
pamätanie si vašich preferencií. Tieto súbory cookies zhromažďujú anonymné informácie a
nemôžu dohľadať Vaše pohyby na iných webových stránkach.
- analytické a výkonnostné súbory cookies - umožňujú rozoznať a spočítať počet užívateľov a
zhromažďovať informácie o tom, ako sú webové stránky využívané. To nám pomáha
zlepšovať spôsob, akým naše webové stránky fungujú, napríklad Vám uľahčí nájdenie toho,
čo hľadáte.
- súbory cookies pre marketingové účely a cielenú reklamu zaznamenávajú Vašu návštevu na
webových stránkach, stránky, ktoré ste navštívili a odkazy, ktoré ste použili. Vaše preferencie
ohľadom cookies pre marketingové účely a cielenú reklamu môžete kedykoľvek meniť
prostredníctvom nastavenia vášho prehliadača (viď nižšie).
- súbory cookies pre sociálne médiá Vám umožňujú zdieľať svoje aktivity na webových
stránkach sociálnych médií typu Facebook a Twitter. Tieto súbory cookies sú mimo našu
kontrolu.

Nastavenia súborov cookies vo Vašom internetovom prehliadači
Ak si ukladanie súborov cookies neželáte a chcete vymazať súbory cookies uložené vo Vašom
zariadení a nakonfigurovať svoj webový prehliadač, aby cookies odmietal, môžete tak urobiť zvyčajne
v menu "Možnosti", "Nástroje" alebo "Preferencie" Vášho prehliadača, ktorý používate na prístup na
naše stránky. Súbory cookies možno deaktivovať rôznymi spôsobmi v závislosti na existujúcich
webových prehliadačoch. Viac informácií získate na webových stránkach Vášho prehliadača.

