Podmienky používania cookies
Prevádzkovateľ web stránok www.albetova.eu, spoločnosť JUDr. Monika Albertová,
s.r.o., so sídlom Topoľčianska 82, 921 01 Banka, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava – oddiel: Sro, vložka č.: 28648/T (ďalej len "spoločnosť"), ako správca osobných
údajov, spracováva na tomto webe cookies nevyhnutné pre technické fungovanie web stránky
ako aj pre analytické účely a v prípade Vášho súhlasu tiež pre retargeting (cielená reklama).
Cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenia zobrazenia web stránky sú
spracovávané na základe oprávneného záujmu spoločnosti. Cookies pre cielenú reklamu sú
spracovávané na základe Vášho súhlasu, ktorý je možné kedykoľvek odvolať.

Čo sú súbory cookies
Cookies sú malé textové súbory obsahujúce zanedbateľné množstvo informácií
(písmená a číslice), ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo
zariadení návštevníka.

Súbory cookies umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie

používateľa a zapamätať si určité informácie o Vašich reláciách počas Vášho pripojenia.
Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookies na Vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre
prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookies potrebujeme Váš
súhlas.

Aké súbory cookies používame
Na webových stránkach www.albertova.eu sú súbory cookies nastavené nami,
prípadne tretími stranami (Google, Facebook a pod.). Pritom sa využívajú takzvané relačné a
trvalé súbory. Relačné súbory cookies sú po ukončení relácie natrvalo odstránené. Naopak,
trvalé cookies sú uložené vo Vašom počítači, kým neskončí ich platnosť (maximálne 2 roky),
alebo nie sú z počítača odstránené Vami.
Na našich web stránkach používame nasledovné typy súborov cookies:
1. Nevyhnutné súbory cookies: Tieto súbory cookies sú potrebné pre prevádzku a
správnu funkciu našich webových stránok. Tieto súbory cookies pomáhajú vytvárať

použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia
stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu
riadne fungovať bez týchto súborov cookies.
2. Výkonové súbory cookies: Tieto súbory cookies nám umožňujú analyzovať, akým
spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a
zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory
cookies zbierajú, sú agregované a anonymné.
3. Analitické: Tieto súbory cookies sú využité pre porozumenie tomu, ako návštevníci
využívajú naše webové stránky a ako k nim pristupujú. Dajú sa tak optimalizovať z
hľadiska užívateľských potrieb, aby boli čo najpríjemnejšie.

Prečo používame cookies?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby,
prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na
vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás.

Súhlas
Naše web stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov
o chovaní návštevníkov webu. Zbieranie týchto údajov sa aktivuje až po udelení Vášho
súhlasu, ktorý vyjadríte kliknutím na možnosť „OK“ v spodnom banery našej web stránky.

Nesúhlas a odstránenie súborov cookies:
Väčšina

internetových

prehliadačov je

pôvodne nastavená

na

automatické

akceptovanie cookies. V prípade, že chcete odmietnuť alebo odstrániť všetky súbory cookies,
môžete to urobiť vo Vašom prehliadači, alebo tak môžete učiniť stlačením tlačidla "Nie
nesúhlasím", ktoré sa nachádza v spodnom banery našej web stránky. Odmietnutie súborov
cookies však bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť nielen nášho webu, ale aj všetkých
ostatných. Odporúčame pre váš užívateľský komfort povoliť súbory cookies pri návšteve
webových stránok našej spoločnosti.

Deaktivácia cookies vo webovom prehliadači:
Nižšie nájdete všetky informácie ohľadne deaktivácie cookies pre každý z
nasledujúcich prehliadačov:

Internet

Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html

Google a Facebook
Zhromaždené súbory cookies sú spracované najmä prostredníctvom:
-

služby Google Analytics, prevádzkovanou spoločnosťou Google Inc., sídlem 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

-

a

spoločnosťou Facebook Inc., Menlo Park, California, USA.
Vyššie uvedené platformy (spracovatelia) ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich

zmluvnými podmienkami, ktoré nájdete najmä tu:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk
https://policies.google.com/privacy/update?hl=sk
https://www.facebook.com/policy.php

