Informácie o súboroch COOKIES
Naša internetová stránka používa súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané do Vášho
prehliadača alebo zariadenia navštívenými webovými stránkami. Pomocou cookies Vás môžeme odlíšiť od
ostatných užívateľov a zbierať informácie o spôsobe používania našich stránok (napr. Počet návštevníkov, čas,
ktorí tu strávili alebo aký obsah ich zaujímal). Tieto informácie sú anonymné (napr. Aký používate prehliadač a
názov domény poskytovateľa Vášho internetového pripojenia) a využívame ich len za účelom zlepšovania a
správneho fungovania našich stránok. Nesnažíme sa identifikovať jednotlivých návštevníkov, ak neuvedú svoje
kontaktné údaje prostredníctvom niektorého z formulárov na stránkach.
Používame nasledujúce typy súborov cookies: - Analytical / performance cookies - Umožňujú nám rozpoznať
a spočítať návštevníkov našich stránok a zistiť, ako sa používatelia po stránkach pohybujú. Pomáha nám to
zlepšiť spôsob, akým naše stránky fungujú, napríklad, aby mohli používatelia ľahko nájsť informácie, ktoré ich
zaujímajú.
Functionality cookies - Sú používané k tomu, aby Vás stránky rozpoznali, pokiaľ sa na ne vrátite. To nám
umožňuje personalizovať pre Vás obsah a zapamätať si Vaše preferencie (napríklad výber jazyka).
Targeting cookies - tieto cookies zaznamenávajú, ktoré stránky ste navštívili a odkazy, ktoré ste využili. Tieto
informácie používame na personalizáciu obsahu a reklamy na stránkach, tak aby viac zodpovedali Vašim
záujmom. K tomuto účelu ich môžeme tiež zdieľať s tretími osobami (napríklad s poskytovateľmi reklamy).
Súbory cookies vlastné a prevzaté: Či je súbor cookies "vlastný" alebo "prevzatý", sa odvíja od domény, ktorá
ho do Vášho zariadenia alebo vyhľadávača umiestni. Súbory cookies "vlastné" ukladá webový server, ktorý
používateľ v túto chvíľu navštevuje. Prevzaté súbory cookies sú tie, ktoré sú umiestnené inou doménou, než je
web navštívený užívateľom.
Trvalé súbory cookies: Tieto súbory cookies zostanú vo Vašom zariadení po dobu v nich uvedenú. Sú
aktivované zakaždým, keď navštívite webový server, ktorý daný súbor cookies vytvoril.
Dočasné súbory cookies: Tieto súbory cookies umožňujú prevádzkovateľom webových stránok prepájať akcie
užívateľa počas používania prehliadača. Súbory cookies sú vytvorené, keď otvoríte okno prehliadača a zmazané
pri jeho zatvorení. Viac informácií o jednotlivých cookies a ich účelu, ku ktorému je používame, nájdete v
nasledujúcej tabuľke: Typ cookies, ktoré cookies využívame Analytical / performance cookies Cookie Google
analytics Functionality cookies Cookie na zapamätanie voľby užívateľa nezobrazovať cookie disclaimer
Targeting cookies Cookie .imedia.cz portalu seznam.cz
Stránky tretích strán: Návštevníci by sa mali zoznámiť so zásadami ochrany súkromia týchto stránok a
uvedomiť si, že neprijímame zodpovednosť za spôsob, akým spracúvajú Vaše osobné údaje. Blokovanie súborov
cookies: Pri prístupe na naše internetové stránky boli súbory cookies odoslané do Vášho prehliadača a uložené
vo Vašom zariadení. V nastavení Vášho prehliadača si môžete zapnúť alebo vypnúť ich ukladanie. Ak však
ukladanie cookies odmietnete, je možné, že nebudete môcť naplno využiť funkcie, ktoré Vám naše stránky
ponúkajú. Spôsob odstraňovania súborov cookies sa v jednotlivých prehliadačoch líši. Konkrétne pokyny
nájdete v záložke "Pomoc" vo Vašom prehliadači. Podrobnejšie informácie o správe súborov cookies u
najbežnejších internetových prehliadačov nájdete tu:







Internet Explorer (https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/278835)
Firefox (http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=cs&answer=95647)
Opera (http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/)
Safari (http://support.apple.com/kb/PH5042)
Safari pro iPad a iPhone (http://support.apple.com/kb/HT1677)

Pokračovaním v používaní našej internetovej stránke bez zmeny nastavenia ochrany osobných údajov
automaticky nesúhlasíte s používaním súborov cookies a budete preto presmerovaní / a na všeobecnú stránku

spoločnosti len so základnými informáciami o spoločnosti a jej produktoch, ktorá bude doplnená o
disagreement notice v znení: "Zakázali ste ukladanie cookies, niektoré funkcie stránky nemusia byť dostupné ".
Ak sa chcete dozvedieť viac o moduloch cookies, vrátane ich správy a zneškodňovania, navštívte
www.allaboutcookies.org Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať pomocou nastavenia Vášho internetového
prehliadača. Zásady ochrany súkromia, ktoré vo vzťahu k Vašim osobným údajom uplatňujeme, nájdete tu.

