Používanie cookies
Používaním webovej stránky prevádzkovateľa Adriana Olšová - VIATOUR, IČO: 22661093,
so sídlom Ivana Bukovčana 20, 841 08 Bratislava vyjadrujete súhlas s použitím cookies v
súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Každý prehliadač má povolené
prijímanie súborov cookies, ak vopred nevykonáte zmenu nastavení svojho internetového
prehliadača. Ak pokračujete v návšteve našich webových stránok, je to možné považovať
za prijatie súhlasu s používaním súborov cookies.
Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, ich platnosť a
preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej
návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, môžu byť prehliadačom znovu odoslané.
Nami použí-vané cookies rozhodne nepoškodia Váš počítač ani iné zariadenia používané
na prezeranie internetu.
Aké cookies využívame?
•

Prevádzkové – slúžia na analýzu správania návštevníkov webovej stránky a následne
na zlepšovanie jej kvality (funkčnosť, vzhľad, obsah, výkon ...). Takto zhromažďujeme
štatistické informácie o používaní našej webovej stránky - na ktoré časti webovej
stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili a pod.

•

Základné – na využitie základných funkcií, ako napríklad prihlásenie registrovaného
používateľa alebo predvypĺňanie formulárov, ak sú tieto súčasťou našej stránky.

•

Reklamné – slúžia na optimalizáciu zobrazovanej reklamy s ohľadom na zvyklosti
návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov.

•

Funkčné cookies – sú bezpodmienečne nutné pre fungovanie webových stránok.
Tieto cookies o vás nezhromažďujú informácie, ktoré by boli ďalej používané na
marketingové účely.

•

Cookies tretích strán – tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich
považujeme za užitočné a plne bezpečné.
Na stránkach môžu byť prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok.
Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies,
ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka
používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany
(napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej
strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od
týchto tretích strán. Nad ukladaním týchto súborov naša spoločnosť nemá kontrolu
a nemá k nim ani prístup. Ak Vás zaujíma, ako tieto tretie strany používajú súbory
cookies, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie
týchto služieb.

Čo robiť, ak s cookies nesúhlasím?
Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie
súborov cookies. Zmenu nastavení môžete vykonať v Nápovede alebo Pomoci vášho
prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač
na danom zariadení. Berte však do úvahy, že zakázanie cookies môže negatívne ovplyvniť
funkčnosť navštevovaných webových stránok.
Prečo odporúčame ponechať si nastavenie cookies?
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí.
V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú
funkčnosť a môže dôjsť k zníženiu kvality ich používania.

