Informácie o využívaní súborov „cookies“
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej stránky a zlepšiť naše online služby si Vás
dovoľujeme informovať, že vo Vašom počítači, smartfóne alebo inom zariadení pripojenom na internet sú pri
prehliadaní našej webovej stránky ukladané malé dátové súbory, tzv. cookies (sieťový identifikátor).
Tzv. technické cookies nám slúžia na správne fungovanie, zobrazenie a nastavenie našej webovej
stránky e-shopu vo Vašom počítači, smartfóne alebo inom zariadení. Bez technických cookies by náš internetový
obchod nemohol správne fungovať. Tzv. funkčné cookies nie sú nevyhnutné, ale slúžia predovšetkým našim
zákazníkom na zapamätanie si preferencií pre používanie našej webovej stránky, a to napríklad nastavenie
jazyka, veľkosť písma, región z ktorého sa prihlasujete, heslo a pod.
Pri prehliadaní našej webovej stránky používame aj tzv. analytické alebo štatistické cookies, ktoré
nám pomáhajú vylepšiť našu webovú stránku e-shopu tak, aby bola pre zákazníkov a návštevníkov prehľadnejšia
a funkčnejšia. Analytické cookies používame prostredníctvom Google Analytics cookies. Prostredníctvom
súborov cookies služba Google Analytics vyhodnocuje štatistické údaje o tom, koľko návštevníkov navštívilo našu
webovú stránku, koľko času strávili návštevníci prezeraním jej obsahu; aký obsah webovej stránky bol prezeraný,
kedy a z akej krajiny (IP adresy) alebo stránky sa návštevníci pripájajú na našu webovú stránku, kedy a v akom
čase našu webovú stránku návštevníci opustili. Na základe nástrojov Google Analytics sme schopní
optimalizovať reklamné kampane, vykonať rozhodnutia ohľadne investícii a vylepšení našej webovej stránky a
týmto spôsobom tak našim zákazníkom a návštevníkom uľahčiť prístup k údajom, ktoré sú pre nich relevantné a
zaujímavé.
Pri prehliadaní našej webovej stránky používame ďalej tzv. marketingové cookies
, ktoré nám
pomáhajú personalizovať obsah reklamy a jeho správne zacielenie. Tzv. marketingové cookies si zapamätajú
Vaše preferencie týkajúce sa produktov a nakupovania. Tieto súbory cookies nám umožnia zisťovať, čo máte
radi, čo sa Vám páči. Marketingové cookies sa používajú so zámerom zobraziť reklamu, ktorá je relevantná pre
jednotlivého návštevníka webovej stránky, vďaka čomu sa zákazníkom, resp. návštevníkom našej webovej
stránky nebude časti zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemajú záujem. Marketingové cookies používame
prostredníctvom Facebook pixel, Google advertising a Instagram.
Dočasné súbory cookies sa ukladajú do Vášho zariadenia počas doby trvania Vašej aktivity na webovej
stránky, pričom trvalé súbory cookies zostávajú uložené vo Vašom zariadení v závislosti od doby nastavenia
existencie súboru cookies, resp. do Vášho manuálneho odstránenia, resp. odmietnutia vybratím príslušného
nastavenia internetového prehliadača – návod na odstránenie súborov cookies nájdete na stránke
www.aboutcookies.org.
Súbory cookies môžete odstrániť manuálne, resp. odmietnuť zmenou nastavenia Vášho
internetového prehliadača
Deaktiváciu cookies možno vykonať v nastaveniach Vášho prehliadača. Väčšina internetových
prehliadačov ukladanie cookies automaticky akceptuje, preto je potrebné, aby ste si možnosť ukladania
cookies deaktivovali. Navštívením našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies,
ibaže ich ukladanie v nastavení Vášho internetového prehliadača obmedzíte alebo zablokujete.

Všetky používané cookies sa vymažú najneskôr v lehote 13 mesiacov od posledného využitia
cookies.

