Čo je to Cookie a načo ich používame?
Cookies je malý textový súbor, ktorý sa odosiela do zariadenia z internetových stránok pri prvej návšteve. Súbory cookie sa používajú
na analýzu záujmov používateľa na našej webovej stránke a pomáhajú naše webové stránky zjednodušiť. Cookies používame na účely
skvalitnenia služieb návštevníkom webovejstránky.Pri návšteve našich stránok máte možnosť vyjadriť svoj súhlas s použitím tejto
technológie.Vďaka nej môžeme zaznamenávať návštevy a aktivity nastránke, čo nám pomáha lepšie pochopiť a zorientovať sa vtom,
oaké informácie sa najviac zaujímate.
Na vytváranie štatistík, za účelom pochopenia potrieb návštevníkov, nám pomáha služba Google Analytics.

Aké cookies používame?
Na meranie avytváranie štatistík používame nástroj Google Analytics, ktorý nám pomáha pochopiť, ako sa naši návštevníci pohybujú
na stránke avyužívajú naše aplikácie. Vďaka nazbieraným informáciám sa snažíme optimalizovať stránku tak, aby sme sa prispôsobili
Vašim potrebám aposkytli Vám jednoduchý arýchly prístup kinformáciám, ktoré hľadáte.
Tieto cookies nezbierajú informácie, ktorými možno individuálne identifikovať návštevníkov. Zbierame iba obecné informácie o
nastavení vášho počítača, vášho pripojenia na internet, ako je napr. váš operačný systém a platforma, vzorce prechádzania stránok a
interakcie s našimi stránkami.
Môžete sa však rozhodnúť, že si zmeníte nastavenia vášho prehliadača.

Nastavenie alebo odstránenie Cookies
Súbory Cookies môžete kedykoľvek vymazať zo svojho prehliadača alebo ich ukladanie úplne zakázať cez príslušné nastavenie
prehliadača. Prosíme, zoberte však na vedomie, že funkčnosťstránky môže byť, v prípade deaktivácie cookies, obmedzená.

Ako zmeniť svoje nastavenie Cookies?
Cookies používame iba vtedy, ak s tým súhlasíte. Váš súhlas a jeho rozsah nám udelíte pri prvej návšteve našich webových stránok a v
závislosti od nastavení Vášho internetového prehliadača vždy po uplynutí nastavenej doby alebo po jeho každom ďalšom spustení.
Súbory cookies si okrem toho môžete aj po udelení súhlasu vymazať z Vášho zariadenia buď prostredníctvom Vášho internetového
prehliadača alebo priamo z príslušného adresára vo Vašom zariadení.
Nastavenie vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách považované za váš súhlas s používaním
cookies na našich stránkach. Súhlas s použitím súborov cookies nie je v zmysle daného ustanovenia potrebný na „technické uloženie
údajov alebo prístup k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete“. V skratke to
znamená, že nepotrebujeme získavať váš cookies súhlas pre tzv. , ktoré umožňujú technický chod a fungovanie našich webových
stránok.
Správu súborov cookies a príslušné povolenia si môžete nastaviť v každom internetovom prehliadači. Návod na úpravu nastavení
pravidiel pre cookies a postupy na ich vymazanie v najčastejšie používaných internetových prehliadačov nájdete na nasledujúcich
stránkach:

Zoznam odkazov na správu cookies v prehliadačoch:
Internet Explorer
Informácie o rôznych verziách prehliadača Internet Explorer nájdete na tejto adrese http://support.microsoft.com/kb/278835
V prípade mobilných verzií http://comparitech.net/cookies

Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647

Safari
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html
V prípade mobilných verzií http://support.apple.com/kb/HT1677

Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

Zpoužívania vaších cookies sa môžete odhlásiť aj priamo z cookies Google Analytics tu:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Zoznam používaných cookies
Google Analytics- Zhromažďuje súhrn dát o správaní používateľov na webe za účelom skvalitnenia a zlepšenia použiteľnosti
webových stránok. Cookies slúžia pre identifikáciu daného užívateľa pomocou náhodného reťazca čísiel, ktorý sa pre daného
užívateľa vytvorí pri prvej návšteve.
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

