Zásady používania súborov cookies

Čo sú súbory cookies?
Ako je bežnou praxou na takmer všetkých profesionálnych webových lokalitách, táto lokalita používa
súbory cookies, čo sú malé súbory sťahované do vášho počítača alebo mobilu za účelom zlepšenia
poskytovaných služieb. Táto stránka popisuje aké informácie zbierame, ako ich využívame a prečo
občas musíme tieto súbory ukladať. Tiež poskytneme informácie o tom, ako môžete predísť ukladaniu
súborov cookies, čo však môže zhoršiť alebo "pokaziť" určité prvky funkcionality tejto webovej
lokality. Ďalšie všeobecné informácie o cookies nájdete na Wikipédii v článku o HTTP cookies.
Rozoznávame niekoľko druhov cookies, a to podľa:
•

•
•

Z časového hľadiska: dočasné(session cookies) – ukladajú sa iba dočasne a po zatvorení
prehliadača sa zo zariadenia používateľa vymažú a trvalé - zostávajú uložené, kým ich
nevymažeme alebo kým ich nevymaže náš prehliadač, v závislosti od dátumu vypršania platnosti
súboru cookies
z hľadiska subjektu: vlastné - cookies vytvoril prevádzkovateľ stránky, ktorú používateľ práve
navštívil. a tretích subjektov - cookies vytvoril subjekt, ktorý neprevádzkuje webovú stránku,
ktorú používateľ práve navštívil
z hľadiska právneho základu spracúvania osobných údaj: cookies, pre ktoré nie je potrebný
súhlas návštevníka stránky - napríklad nevyhnutné, tzv. technické cookies a cookies, pre ktoré je
potrebný súhlas návštevníka stránky - napríklad analytické a reklamné cookies).

Technické cookies:
•
•
•

cookies pre vstup používateľa – konzistentné sledovanie vstupu užívateľa v sérii výmeny správ s
poskytovateľom služby (prevádzkovateľom),
autentifikačné cookies – identifikácia používateľa po jeho prihlásení,
cookies zamerané na bezpečnosť používateľa – zvyšovanie bezpečnosti služby; ochrana
systému prihlasovania; odhaľovanie nesprávnych pokusov o prihlásenie,

Súbory cookie tretích strán:
•
•
•

Analytické cookies: meranie návštevnosti webových stránok, kampaní, sleduje návštevnosť
stránok používateľom,
Analytické cookies: identifikácia prvej relácie nového používateľa; tzv. jedinečné návštevy,
Marketingové cookies:
- sledovacie pixely - sledovanie správania používateľa, konverzií na stránkach, optimalizácia
reklám a pod.,
- reklamné cookies – uloženie jedinečného ID, ktoré identifikuje zariadenie vracajúceho sa
návštevníka s využitím na cielenie reklamy,
- cookies na sledovanie používateľa prostredníctvom prídavných modulov sociálnych sietí,
- cookies pre reklamy tretích subjektov – behaviorálna reklama
• Cookie lišta: okno, ktoré sa zobrazí po návšteve webu a vyžaduje, aby ste cookies povolili
alebo odmietli

Ako používame súbory cookies
Súbory cookies používame z rôznych dôvodov, ktoré sú uvedené nižšie. Vo väčšine prípadov bohužiaľ
neexistujú štandardizované možnosti ako zakázať súbory cookies bez toho, aby úplne zablokovali
funkcionalitu a vlastnosti, ktoré tejto lokalite poskytujú. Odporúča sa, aby ste všetky súbory cookies
nechali povolené, ak si nie ste istí, či ich potrebujete alebo nie, pre prípad že sa používajú na
poskytovanie služby, ktorú využívate.
Zakázanie súborov cookies
Nastaveniu súborov cookies môžete zabrániť tak, že upravíte nastavenia vo vašom prehliadači
(prezrite si časť Pomoc vo vašom prehliadači, ak chcete zistiť ako to urobiť). Berte na vedomie, že
zakázanie súborov cookies bude mať vplyv na funkčnosť tejto a mnohých iných webových lokalít
ktoré navštívite. Zakázanie súborov cookies má obvykle za následok aj zakázanie určitých funkcii a
vlastností tejto lokality. Preto sa odporúča aby ste súbory cookies nezakazovali.
Súbory cookies, ktoré nastavujeme
Keď zadáte údaje prostredníctvom formulárov, napríklad tých, ktoré nájdete na kontaktných stránkach
alebo formulároch komentárov, súbory cookies môžu byť nastavené tak, aby si zapamätali informácie
o užívateľovi pre budúcu korešpondenciu.
Spoločnosť alfa natur, s.r.o. používá súbory cookies pre identifikáciu počítača a sledovanie spôsobu
akým užívatelia prezerajú . To internetovú stránku www.alfanatur.sk umožňuje zdokonaľovať našu
webovú stránku a lepšie ju prispôsobiť potrebám užívateľov portálu. Spoločnosť alfa natur, s.r.o.
nepoužívá súbory cookies pre reklamné kampane. Súbory cookies nezahŕňajú žiadne osobné údaje
a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán.
Ak portál www.alfanatur.sk navštívite opakovane, vďaka cookies sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho
vás stránka "spozná" a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete alebo vám umožní vstup resp.
ponúkne doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web portálu.
Viac informácií
Dúfame, že sa tým pre vás veci vyjasnili, a ako už bolo spomenuté, ak existuje niečo, pri čom si nie ste
istí, či to potrebujete alebo nie, je zvyčajne bezpečnejšie nechať súbory cookies povolené pre prípad,
že by komunikovali s niektorou funkciou našej webovej lokality. Ak máte stále záujem o viac
informácií, môžete nás kontaktovať prostredníctvom niektorého z nami preferovaných spôsobov.
KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?
Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov,
alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch
cookies, kontaktujte nás na tejto e-mailovej adrese: info@alfanatur.sk alebo pomocou kontaktných
údajov uvedených v sekcii KONTAKT . Vaše otázky a návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia uvítame.
Záverečné ustanovenia
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných
údajov zverejní na svojich internetových stránkach ,o čom vás informuje prostredníctvom emailovej adresy, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

