Čo sú cookies?

Pravidlá používania cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré na Váš pevný disk umiestňujú webové stránky, ktoré
navštívite. Všeobecne sa používajú na zabezpečenie funkčnosti webových stránok alebo ich
vyššej efektivity a lepšiemu poskytovaniu informácií majiteľom stránok. Väčšina webových
stránok teraz cookies štandardne využíva.

Používanie cookies na stránkach spoločnosti

Používame online identifikačné technológie - napr. cookies, webové majáky (web beacons)
alebo pixely, aby sme Vám mohli lepšie ponúknuť individuálny obsah. Používaním webových
stránok alebo aplikácií súhlasíte s použitím týchto identifikačných technológií.

Registrovaní užívatelia

Tieto technológie používame preto, aby sme Vám zjednodušili navigáciu na webových stránkach
a mohli Vám lepšie ponúknuť individualizovaný obsah. Ak sa rozhodnete stať sa registrovaným
užívateľom (pozri nižšie), budeme používať cookies ako nástroj, ktorý Vám umožní registráciu a
zapamätá si Vaše preferencie. Ak sa rozhodnete stať sa registrovaným užívateľom, môžete
využívať výhody registrácie, iba ak akceptujete úplne nevyhnutné cookies, zahrňujúce cookies
použité ako súčasť registrácie.

Meranie efektivity našich aktivít
Sme oprávnení používať online identifikačné technológie od marketingových partnerov, zo
stránok tretích strán a platforiem sociálnych médií. Tieto technológie nám pomáhajú merať
efektivitu našich marketingových a informačných kampaní a porozumieť tomu, ako návštevy
prichádzajú na webové stránky na základe reklamy spoločností. Tieto technológie používame na
kompiláciu štatistických údajov o návštevách, ktoré integrujú s webovými stránkami a
ďalším online obsahom našej spoločnosti, na meranie efektivity našich reklám a poskytovanie
vhodnejších informácií našim návštevám.

Správa cookies na Vašom prístroji
Cookies môžete spravovať a riadiť cez svoj prehliadač. Upozorňujeme Vás, že odstránenie alebo
zablokovanie cookies môže ovplyvniť služby, ktoré využívate a niektoré funkcie nemusia byť
následne k dispozícii.

Analýza a štatistika stránok
Tieto technológie používame aj na získavanie sledovacích a štatistických údajov o používaní
webových stránok. Zhromažďujeme napríklad informácie o návštevách stránok a navigácii, kde
zisťujeme o aké články a témy je najväčší záujem a či používatelia dokážu ľahko nájsť obsah.
Zhromažďujeme tiež údaje o tom, na ktoré články a na ktoré videá sa ľudia pozerajú a či sa
pozerajú na celé videá, aby sme mohli rozhodnúť aký obsah je pre užívateľov najzaujímavejší.
Používame taktiež informácie o používaní a generujeme tak rôzne správy o používaní webových
stránok. Tieto správy obsahujú agregované údaje o používateľoch, nie však jednotlivcoch. Ak ste
registrovaným užívateľom, môžeme tiež zbierať informácie o vašich konkrétnych záujmoch,
vrátane informácií o článkoch, ktoré ste si na stránkach prečítali aby sme porozumeli tomu aký
obsah Vás najviac zaujíma.
Informácie o cookies, ktoré používame na našich webových stránkach môžete nájsť nižšie.
Jednotlivé stránky spoločnosti môžu používať ďalšie cookies alebo analytické nástroje tretích
strán. Pre viac informácií o cookies alebo nástrojoch tretích strán používaných na jednotlivých
stránkach navštívte informácie o cookies na jednotlivých stránkach, ktoré navštívite.

Riadenie cookies z prehliadača
Väčšina prehliadačov umožňuje zobraziť, spravovať, mazať a blokovať cookies webových
stránok. Upozorňujeme Vás, že pokiaľ zmažete všetky cookies, zrušia sa všetky Vaše nastavenia,
napr. aj možnosť zakázať cookies, pretože táto funkcia ako taká vyžaduje umiestnenie cookie
pre tento zákaz na Váš prístroj. Odkazy na pokyny na správu cookies v bežných prehliadačoch
sú uvedené nižšie.
•
•
•

Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer

Informácie o ďalších prehliadačoch a typoch prístrojov nájdete na stránkach
www.aboutcookies.org/ alebo www.cookiecentral.com/faq/

Správa analytických cookies

Môžete si zvoliť, že zakážete zaznamenávanie anonymizovanej histórie prehliadania
analytickými cookies na našich webových stránkach alebo v našich aplikáciách. Používame
nižšie uvedených poskytovateľov služieb. O ich politike ochrany súkromia a o spôsobe, ako
zakázať ich analytické cookies, sa dozviete viac informácií kliknutím na tieto odkazy:
•

Google Analytics:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage

•

Yandex Metrika: https://yandex.com/support/metrica/general/cookie-usage.html

•

Exponea: https://exponea.com/legal/privacy-policy/

Informácie o cookies

V nasledujúcej tabuľke sú popísané typy, kategórie a účely cookies na týchto webových
stránkach. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s tým, že môžeme na Váš
počítač/zariadenie umiestňovať na uvedené účely tieto cookies.

Typy cookies:

„Dočasné“ (session) cookies: tieto cookies zostávajú vo Vašom prehliadači len po dobu relácie,
teda do chvíle než opustíte webové stránky.
„Trvalé“ (persistent) cookies: tieto cookies zostávajú vo Vašom prehliadači aj po skončení
relácie (ak ich nevymažete).

Kategórie cookies:
„Nevyhnutné“ (strictly necessary) cookies: Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie
webovej stránky a nemôžu byť vypnuté bez zablokovania funkcií stránky. Obvykle sú nastavené
ako odpoveď na Vaše akcie na stránke, ako napríklad vyplnenie formulárov, nastavenie
preferencií alebo prihlásenie sa.
„Analytické“ (analytical) cookies: Tieto cookies nám umožňujú zhromažďovať analytické
údaje za účelom zlepšenia výkonu a funkčnosti našich stránok. Tieto analytické údaje môžu
zahŕňať meranie popularity stránky, bežné spôsoby ako sa ľudia pohybujú po stránke a ako
často sú určité funkcie používané. Obvykle dáta na účely revízií agregujeme, ale v určitých

prípadoch môže zbierať informácie o obsahu, ktorý ste navštívili za účelom pochopenia toho čo
Vás najviac zaujíma.
„Marketingové“ (marketing) cookies: umiestňujeme reklamu na stránkach, ktoré nie sú
vlastnené alebo prevádzkované našou spoločnosťou za účelom propagácie služieb, článkov a
našich udalostí. Tieto cookies sú používané na to, aby reklamné oznámenia boli relevantné pre
Vás a Vaše záujmy. Ďalej vykonávajú funkcie ako napríklad zabraňovanie reklame pred
neustálym znovu zobrazovaním. Tieto reklamy slúžia iba na to, aby Vás informovali o
relevantných propagáciách. Našu spoločnosť nepredáva vaše údaje akejkoľvek tretej strane.

