Cookies
WEB využíva za účelom dosiahnutia čo najvyššej miery užívateľskej optimálnosti WEBU súbory
cookies. Nižšie si môžete prečítať viac o cookies používaných na a prostredníctvom WEBU a o
účeloch, na ktoré sa využívajú.
ČO SÚ SÚBORY COOKIES
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači návštevníka alebo
mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas
uchováva informácie o Vašej návšteve. Pre plnohodnotné využívanie WEBU je potrebné povoliť
súbory cookies na Vašom prehliadači. V prípade ich zákazu môžu by niektoré funkcionality
WEBU obmedzené.
AKÉ COOKIES VYUŽÍVAME
WEB používa tri typy súborov cookies: nevyhnutné, funkčné a analytické cookies.
Nevyhnutné cookies: Tieto cookies sú potrebné na samotné fungovanie WEBU a ich prípadný
zákaz môže značne sťažiť alebo úplne zamedziť prehliadanie WEBU. Tento druh cookies
neuchováva informácie po opustení WEBU.
Funkčné cookies: Tento druh cookies optimalizuje Vašu užívateľskú skúsenosť a ukladajú
informácie ako sú napr. typ prehliadača, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania, a
to aj po opustení WEBU.
Analytické cookies: Tento druh súborov cookies nám popri návštevnosti WEBU pomáha
analyzovať aj štatistiky chybových hlásení. Údaje získané prostredníctvom týchto súborov
cookies nie sú spájané s jednotlivcami, ale využívané čisto na štatistické potreby a zlepšenie
fungovania a užívateľskej optimálnosti WEBU.
AKO POVOLIŤ/ZAKÁZAŤ COOKIES
Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača.
Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo východiskovom nastavení.
Súbory cookies je možné pomocou nastavenia webového prehliadača úplne odmietnuť alebo
nastaviť používanie len niektorých súborov cookies.
Používanie súborov cookies nevyhnutných pre fungovanie WEBU (funkčné cookies) prebieha
automaticky. Používanie ostatných súborov cookies je na Vašom rozhodnutí.
Nakoľko obmedzenie používania cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie Webu, v prípade,
že je niektorá z funkcií nefunkčná, je vhodné skontrolovať nastavenie cookies vo Vašom
webovom prehliadači.

ZMENA PODMIENOK POUŽÍVANIA COOKIES
NÁDVORIE má právo jednostranne zmeniť podmienky používania súborov cookies a preto Vám
odporúčame tieto pravidlá priebežne sledovať.

