Zásady používania súborov cookies
Čo sú to cookies?
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve
webových stránok a ukladané do vášho počítača, telefónu alebo tabletu s prístupom na internet.
Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové
stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí
určitého času. Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania. Cookies,
ktoré sa na webových stránkach používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači.
Prečo používame cookies?
Cookies nám pomáhajú zlepšovať štruktúru a obsah portálu, pochopiť, akým spôsobom užívatelia
používajú naše webové stránky, vďaka čomu môžeme zlepšovať ich koncept, vzhľad i funkčnosť a
zjednodušiť používateľské rozhranie pri ďalšej návšteve. Na portáli môžu byť použité dočasné
cookies s výmazom po zatvorení prehliadača a časovo obmedzené cookies s dĺžkou trvania ich
platnosti.
Aké typy cookies používame?
Základné súbory cookie - umožňujú používanie základných funkcií portálu ako napríklad
zabezpečené časti formou prihlásenia, zapamätanie prihlásenia a prístup k službám bez nutnosti
opätovného prihlásenia, zabezpečenie dodržiavania pravidiel diskusií a pod. Zakázaním týchto
cookies môže nastať stav, kedy Vám nebudú dostupné niektoré časti portálu, prípadne stránka bude
úplne nefunkčná.
Funkčné súbory cookie - nám umožňujú vylepšovať funkcionalitu portálu a jeho celé prostredie pre
lepšie ponúkanie poskytovaných služieb. Cookies si môžu pamätať, predvyplnenie častí formulárov,
obsah, ktorý ste navštívili na portáli. Použitie funkčných cookies nám umožňuje ponúkať
optimalizovaný obsah a ušetriť užívateľom ich čas pri opätovnom vstupe na stránky, pri
vyhľadávaní, vypĺňaní formulárov a pod.
Súbory cookie tretích strán - na portáli môžu byť použité súbory cookies tretích strán, ktoré
nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o štatistické a marketingove nástroje spoločnosti Google
alebo Facebook. Pre bližšie informácie týkajúce sa cookies tretích strán, prečítajte si, prosím,
zásady používania cookies príslušných tretích strán. Ako používa spoločnosť Google súbory cookie
si prečítajte tu. | Ako používa spoločnosť Facebook súbory cookie si prečítajte tu.
Zmena nastavení cookies
Samotné cookies si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových
prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Zmenou nastavení vo
vašom webovom prehliadači môžete byť upozornení na to, kedy budú cookies uložené na váš
počítač. Zmenou nastavenia môžete tak isto určiť, že váš prehliadač nebude prijímať cookies z
portálu. Berte, prosím, na vedomie, že zablokovaním niektorých cookies na portáli môže mať dopad
na jeho funkčnosť a nebudete mať možnosť využívať všetky ponúkané funkcie.

