
Súbory cookies

     Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo vo vašom mobilnom 
zariadení a obnovuje sa pri vašej opakovanej návšteve. Ak využívate naše služby, predpokladáme, 
že súhlasíte s využívaním takéhoto súboru cookie. 

Ako používame súbory cookies?
    Trvalé cookies používame na uloženie informácií o vašej voľbe prvej stránky a informácií o vás 
pri opakovanom prihlasovaní sa, ak zvolíte možnosť „Zapamätaj si ma“.  Cookies používame na 
uloženie vašich obľúbených produktov.

     Dočasné súbory cookies používame napríklad, keď použijete funkciu filtrovania produktov, na 
kontrolu, či ste sa prihlásili alebo či ste vložili tovar do svojho nákupného košíka. 

     Používame súbory cookies prvých a aj tretích strán na zhromažďovanie štatistických údajov a 
údajov o používateľoch v agregovanej a individuálnej forme v analytických nástrojoch na 
optimalizáciu našej stránky a poskytovanie relevantných marketingových materiálov.  

     Niektoré súbory cookies tretích strán nastavujú služby, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach a 
ktoré nie sú pod našou kontrolou. Nastavujú ich poskytovatelia sociálnych médií, ako sú Twitter, 
Facebook a Vimeo, a týkajú sa schopnosti používateľov zdieľať obsah na tejto stránke, ako 
naznačuje ich príslušná ikona.

     Používame aj súbory cookies tretích strán, ktoré vykonávajú sledovanie medzi stránkami, aby 
sme vám mohli poskytovať marketing na iných stránkach/kanáloch.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?
    Vaše ID súborov cookies spájame s vašimi osobnými údajmi poskytnutými a zhromaždenými v 
súvislosti s vaším účtom, len ak ste sa prihlásili do svojho účtu.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
     Osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli 
poskytnúť služby uvedené vyššie, pre analytický nástroj na zhromažďovanie štatistických údajov na
optimalizáciu našej stránky a na to, aby sme vám mohli poskytovať relevantné materiály.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
     Vaše súbory cookies spojíme s vašimi osobnými údajmi, len ak ste sa prihlásili do svojho účtu 
u prevádzkovateľa. Ak ste sa prihlásili do svojho účtu, právny základ je založený na našom 
oprávnenom záujme. 

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
     Prevádzkovateľ, neuchováva vaše osobné údaje. Súbory cookies môžete jednoducho vymazať zo
svojho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadača internetu. Pokyny o tom, ako 
manipulovať so súbormi cookies a vymazať ich, nájdete vo svojom prehliadači v časti „Pomoc.“ 
Môžete si zvoliť možnosť deaktivovať súbory cookies alebo dostávať správu o každom zaslaní 
súboru cookies do vášho počítača či mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že ak si zvolíte možnosť
deaktivácie súborov cookies, nebudete môcť plne využiť všetky naše funkcie.


