Veríme, že návštevou tejto webovej stránky prejavujete svoj vedomý záujem o jej obsah a teda nemáte
žiadny problém s tým, že náš web, rovnako ako všetky iné a celý internet, používa tzv. „cookies*“.
Tlačidlo „Rozumiem a súhlasím“ – akcia „ostáva na stránke“
Tlačidlo „Nesúhlasím a odchádzam“ – akcia „vynulovanie“ stránky a vymazanie súborov cookies.

*V súlade s aktuálnou právnou úpravou sme povinní upovedomiť vás o tom, že ďalším používaním
tejto webovej stránky bez zmeny nastavení vášho prehliadača potvrdzujete, že máte viac ako 16 rokov
a zároveň udeľujete jej prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov získavaných
prostredníctvom tzv. cookies. Spomínanými osobnými údajmi sú najmä IP adresa, lokalizačné údaje a
informácie o aktivite na webovej stránke, ktoré prevádzkovateľ a evtl. ním poverené osoby spracúvajú
za účelom štatistického a analytického spracovania dát týkajúcich sa návštevnosti stránky, správania
sa návštevníkov a personalizovanej reklamy. Ak so spracúvaním osobných údajov v uvedenom
rozsahu nesúhlasíte, odporúčame vám uskutočniť zmenu nastavení vášho prehliadača alebo opustiť
stránku, čo by nás samozrejme veľmi mrzelo. Viac informácií o cookies nájdete tu.
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa použitím webového prehliadača používateľa ukladajú v jeho
počítači alebo inom koncovom zariadení, z ktorého používateľ pristupuje na web (typicky mobilné
zariadenia, telefóny, tablety a pod.). V závislosti na ich funkcii ide o dočasné súbory alebo trvalé
súbory cookies. Cookies sú súbory, ktoré obsahujú informácie z webového prehliadača používateľa
a z webového servera, na ktorý používateľ pristupuje. Použitím cookies môže webový server
jednoduchšie a rýchlejšie načítať informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené. Na základe
informácií získaných súbormi cookies môže dochádzať k personalizácii (prispôsobeniu) webových
stránok (o.i. spracovaním webových formulárov), sledovaniu správania sa návštevníka stránky
a použitia pre účely cielenej reklamy.
Ak sa používajú súbory cookies, vzťahujú sa na ne pravidlá definované príslušnými právnymi
predpismi o ochrane osobných údajov a ochrane súkromia. Žiadna iná strana než
prevádzkovateľ, jeho zmluvní partneri a osoby poskytujúce internetové pripojenie a softvér potrebný
na prehliadanie obsahu internetu nemajú možnosť, zistiť len na základe súborov cookies, konkrétnu
osobu používateľa, nakoľko technické prevedenie znemožňuje s úplnou istotou určiť identitu
používateľa len na základe súborov cookies. Platí to aj pri napadnutí zariadenia používateľa
počítačovým vírusom, alebo pri záškodníckom kóde iného webového servera, prípadne pri chybe
prehliadača používaného používateľom. Prevádzkovateľ získané súbory cookies, ako aj iné údaje
získané na ich základe (napr. IP adresu, lokalizačné údaje a podobne), môže sprístupňovať aj tretím
osobám na základe osobitného zmluvného vzťahu.
Používateľ webovej stránky má možnosť spravovať nastavenia súborov cookies v prehliadači, ktorý
používa na prístup na internet. Každý prehliadač spravidla ponúka nástroje, ktoré slúžia na správu
nastavení súborov cookies. Predinštalované nastavenie väčšiny prehliadačov automaticky umožňuje
ukladanie akýchkoľvek súborov cookies pre všetky webové stránky. Nastavenie prehliadača je však
možné zmeniť tak, že ukladanie súborov cookies nebude povoené. Informácie o zmene nastavení
cookies v prehliadači sú dostupné na stránkach konkrétneho poskytovateľa daného prehliadača.

