COOKIES
Čo sú cookies?
Pre pro-užívateľské webové stránky a prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám, náš
portál používa súbory cookies. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá lokálne, keď
navštívite webové stránky. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok.
Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach
tretích strán - vrátane stránok poskytovateľov analýzy.
Aké cookies používame a prečo?
Zoznam súborov cookies, ktoré využíva webová stránka www.zacnivit.sk:
Zdroj

Použitie

Názov

Doména

Čas expirácie

Tieto súbory cookies sú nastavené priamo doménou webového sídla, na ktorom sa nachádzate. Využívame ich
na zabezpečenie užívateľsky prívetivého a bezpečného prezerania našich webových stránok.
Zoznam súborov cookies tretích strán:
Zdroj

Použitie
Tieto súbory cookies sú inštalované
službou Google Universal Analytics za
účelom zníženia frekvencie žiadostí pre
obmedzenie množstva zbieraných dát u
stránok s vysokou návštevnosťou
Tento súbor cookie je nainštalovaný
službou Google Analytics. Súbor cookie sa
používa na ukladanie informácií o tom, ako
návštevníci používajú web, a pomáha pri
vytváraní analytickej správy o tom, ako
web funguje. Dáta sa ukladajú anonymne
vrátane počtu návštevníkov, zdroja, z
ktorého pochádzajú a navštívených
stránok.
Tieto súbory cookies sú insťalované
službou Google Analytics. Súbor cookie sa
používa na započítanie údajov o
návštevníkoch, relácií, kampaní a na
sledovanie používania stránok v
analytickom prehľade stránok. Súbory
cookies sa ukladajú anonymne a priraďujú
náhodne vygenerované číslo každému
jedinečnému návštevníkovi stránky.
Súbor cookie je nastavený službou
CloudFare. Súbor cookie sa používa na
identifikáciu jednotlivých klientov stojacich
za zdieľanou IP adresou a použitie
bezpečnostných nastavení na základe
jednotlivých klientov. Neviaže sa s ID
používateľa vo webovej aplikácii a
neuchováva žiadne informácie pre
identifikáciu osôb.
Tieto súbory cookies informujú
používateľa o využití Cookies na stránke.
Využívajú službu CookieInfoScript.

Názov
_gat

Doména
google.com

Čas expirácie
1 minúta

_gid

google.com

1 deň

_ga

google.com

2 roky

__cfduid

cloadfare.com

1 mesiac

_ym_d,
ymu_id

cookieinfoscript.com 1 rok

Tieto súbory cookies ukladá iná stránka ako tá, na ktorej sa aktuálne nachádzate. Tieto stránky patria našim
partnerom z oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz používania našich webových stránok.
Ako je možné zmeniť nastavenia cookies?
Cookies môžete prijať alebo odmietnuť - vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webových stránok výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete
nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať.
Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies policy najviac používanými prehliadačmi sa dozviete:
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoftprivacy
Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera
https://help.opera.com/cs/latest/
Apple Safari
https://support.apple.com/en-gb/safari

