SÚBORY COOKIES
Prvé okno – „Súhlas“
Táto webová stránka používa súbory cookies
Na analýzu návštevnosti a pre marketingové účely používame
súbory cookies. Informácie o tom, ako používate naše webové
stránky, v prípade Vášho súhlasu, poskytujeme aj tretím stranám,
ktoré nám poskytujú nástroje na analýzu a marketing. Tretie strany
môžu informácie skombinovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás
získali a následne môže prísť k ich prenosu mimo EÚ. Viac informácií
nájdete v Cookies podmienkach.
Druhé okno – „Detaily“
Funkčné (nevyhnutné) cookie súbory nám pomáhajú vytvárať
použiteľnú webovú stránku tak, že umožňujú základné funkcie, ako
je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webovej
stránky. Webová stránka nemôže riadne fungovať bez týchto
súborov cookies.
Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke
zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová
stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo
región, v ktorom sa práve nachádzate.
Štatistické súbory cookies nám pomáhajú ako prevádzkovateľovi
webovej stránky pochopiť ako komunikovať s návštevníkmi
webovej stránky prostredníctvom zberu a hlásenia informácií
anonymne.
Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie
návštevníkov na webovej stránky. Zámerom je zobrazovať reklamy,
ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým
cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.
Nezaradené súbory cookies sú cookies, ktoré práve zaraďujeme,
spoločne s poskytovateľmi jednotlivých súborov cookies.
Tretie okno – „O cookies“
Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovou
stránkou, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť počas návštevy
webovej stránky. Slúžia na zabezpečenie funkčnosti niektorých
prvkov webovej stránky alebo napr. na to, aby webové stránky mohli
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Prevádzkovateľom pri spracúvaní súborov cookies je obchodná
spoločnosť ADASTRA, s. r. o., so sídlom Mýtna 48, 811 07 Bratislava,
IČO: 35 874 244, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 30530/B (ďalej ako
„Prevádzkovateľ“).
Táto webová stránka používa rôzne druhy súborov cookies.
Niektoré z nich môžu byť do Vášho zariadenia umiestnené aj
prostredníctvom nástrojov tretích strán, ktoré naša webová stránka
používa.
Príslušné platné právne predpisy nám ako Prevádzkovateľovi
umožňujú ukladať funkčné (nevyhnutné) druhy cookie súborov do
Vášho zariadenia bez Vášho súhlasu. Ostatné druhy cookie súborov
(analytické a marketingové) ukladáme do Vášho zariadenia iba
vtedy, ak nám na ich používanie udelíte súhlas. Svoj súhlas
s aktuálnym nastavením používania súborov cookies môžete
kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke.
Viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako
spracúvame osobné údaje získate v Zásadách ochrany osobných
údajov, a v prípade cookie súborov aj v týchto Cookies
podmienkach. Pri kontaktovaní nás ohľadom Vášho udeleného
súhlasu s používaním súborov cookies uveďte ID číslo Vášho
súhlasu a dátum jeho udelenia, ktoré nájdete v príslušnej záložke
v dolnej časti webovej stránky.
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