Zásady používania súborov cookies
Aby bolo používanie nášich webstránok jednoduchšie, využívame cookies. Sú to malé súbory
s údajmi, ktoré na disk vášho počítača ukladá prehliadač. Sú potrebné, ak chcete používať
našu webovú lokalitu. Neobsahujú žiadne osobné údaje a nie je možné s ich pomocou
identifikovať konkrétneho používateľa. Cookies obsahuje jedinečný identifikačný údaj –
anonymné číslo (náhodne generované), ktoré sa uchováva vo Vašom zariadení. Platnosť
niektorých cookies uplynie na konci relácie príslušnej stránky, kým iné zostávajú dlhšie.
Typy súborov cookies
Cookies prvej strany
Cookies prvej strany vytvára webová lokalita. Iba táto lokalita má možnosť ich čítať.
Cookies tretích strán
Ccookies tretích strán vytvárajú iné organizácie, ktoré využívame na rôzne služby. Napr.
externé analytické služby a ich poskytovatelia v našom mene vytvárajú súbory cookies, ktoré
umožňujú zistiť, aký obsah má úspech. Súčasťou navštevovanej webovej lokality môže byť aj
vložený obsah (napr. z YouTube), pričom tieto lokality môžu vytvárať svoje vlastné cookies.
Prečo povoliť cookies
Informácie v súboroch cookies slúžia na vylepšenie poskytovaných služieb, napríklad:
• umožňujú službám rozpoznať vaše zariadenie, aby ste v rámci jedného úkonu nemuseli
niekoľkokrát zadávať rovnaké informácie, napr. pri vypĺňaní internetového formulára
• podporujú vyhľadávač produktov
• umožňujú správne prehrávanie videí
• sledujú, aké množstvo ľudí služby využíva, aby bolo možné uľahčiť ich používanie
a zabezpečiť dostatočnú kapacitu na ich rýchlu prevádzku, analyzujú anonymizované údaje,
aby nám pomohli porozumieť tomu, ako ľudia pracujú s rôznymi prvkami našich
internetových služieb, v záujme ich ďalšieho zdokonaľovania.
Čo sa stane, ak odmietnem
Ak sa rozhodnete zablokovať súbory cookies, niektoré súčasti tejto webovej lokality nemusia
fungovať správne. Blokovanie obmedzí možnosti práce s našou lokalitou.
• vyhľadávanie produktov
• sledovanie videí
• označenie, že sa vám stránka páči, zdieľanie na sociálnych sieťach.

Súbory cookies používané na tejto webovej lokalite
Cookie: etracker
Názov: Wj9oQ
Účel: Zhromažďuje údaje o správaní návštevníkov prostredníctvom technológie etracker.
Údaje sa zhromažďujú anonymne na marketingové účely a účely optimalizácie a uchovávajú
sa pod anonymným identifikátorom, pričom ich je možné hromadne priradiť konkrétnemu
profilu používania. Cookies sa môžu využívať na zhromažďovanie a ukladanie týchto údajov,

no údaje sú za každých okolností anonymné. Údaje sa nevyužívajú na osobnú identifikáciu
návštevníka ani priradenie k osobným údajom. Cookies je možné kedykoľvek odmietnuť.

Cookie: www.googletagmanager.com / Google Analytics
Názov: GTM-WSBFVR
Slúžia na zhromažďovanie informácií v anonymnej forme o tom, ako návštevníci používajú
našu webovú lokalitu. Na základe týchto informácií vytvárame zostavy, ktoré nám pomáhajú
pri zdokonaľovaní webu napr. zabezpečiť, aby návštevník čo najrýchlejšie našiel to, čo hľadá.

