Cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Je to bežná prax webových stránok. Nižšie
nájdete informácie o tom, aké cookies používame a ako ich môžete vymazať, prípadne
zamedziť ich používanie.
Pokračovaním v používaní našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním. Ak nesúhlasíte
s ich používaním, pokračujte podľa inštrukcií nižšie a zmeňte nastavenia Vášho webového
prehliadača, aby nebolo možné doň cookies ukladať a následne používať.
Čo sú cookies a na čo slúžia
Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie, ktoré sa uložia do webového
prehliadača Vášho počítača, mobilného telefónu alebo tabletu (zariadenie) keď navštívite našu
webovú stránku. Cookies sú následne odosielané späť pri každom ďalšom navštívení tejto
alebo inej webovej stránky, ktorá tieto cookies rozoznáva.
Cookies sú veľmi prospešné a majú množstvo funkcií. Umožňujú webovým stránkam
rozoznať zariadenie, čo im dá vedomosť, či už toto zariadenie predtým navštívilo túto
stránku. Umožňujú tiež zapamätať si preferencie návštevníka, umožňujú pochopiť ako sa
webová stránka používa a celkovo pomáhajú zlepšiť užívateľskú skúsenosť. Cookies tiež
pomáhajú zabezpečiť, že online reklama, ktorú návštevníci webových stránok vidia, je pre
nich viac relevantná.
Aké cookies používame
Na webovej stránke používame nasledovné typy cookies:
Nevyhnutné cookies - Tieto súbory cookie sú potrebné na prehliadanie našich webových
stránok, služieb, aplikácií a jednotlivých ich prvkov. Bez nich nie je možné poskytovať služby
ako nákupný košík, uložené vyhľadávanie a podobne.
Funkčné cookies - Tieto súbory cookie nám umožňujú webovým stránkam zapamätať si
Vaše preferencie, záujmy alebo minulé položky, pre ktoré ste sa rozhodli počas ich
prehliadania alebo aj Vašu geografický polohu. Môžeme Vám tak prispôsobiť našu webovej
stránky a poskytnúť jej lepšiu prezentáciu. Na základe Vašej geografickej polohy Vám
napríklad vieme poskytnúť webovú stránku vo Vašom jazyku, na základe Vami prezeraných
produktov alebo videí Vám tak vieme ponúknuť iné podobné produkty alebo videá. Tieto
cookies Vás osobne neidentifikujú.
Analytické/výkonnostné cookies - Tieto súbory cookie zbierajú údaje o tom, ako používate
naše webové stránky, napríklad či ste prezerali určitý obsah alebo ktoré stránky navštevujete
najčastejšie. Vďaka týmto údajom môžeme webové stránky optimalizovať a zjednodušiť ich.
Všetky údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú v agregovanej podobe, teda anonymné.
Žiadnym spôsobom Vás osobne neidentifikujú.
Ako vymazať a zamedziť používanie cookies
Povoliť, zakázať alebo odstrániť Analytické cookies môže aj vo Vašom webovom
prehliadači. Ak to chcete urobiť, postupujte podľa pokynov vášho prehliadača. Zakázaním
cookies ich nevymažete, musíte to urobiť osobitne.
Zistite, ako spravovať cookies v jednotlivých prehliadačoch:
Chrome
Internet Explorer

Mozilla
Safari
Do budúcna na webovej stránke plánujeme implementovať nástroj, ktorý Vám zjednoduší
zmeniť nastavenia cookies.
Viac o cookies
Pre viac informácii o cookies, ich použití, vrátané toho, ako zistiť, aké cookies sú uložené vo
webovom prehliadači a ako ich vymazať alebo zakázať ich ukladanie je možné nájsť na
stránke https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie alebo www.allaboutcookies.org (v
angličtine).
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