Spracovanie cookies
Spoločnosť Daktela SK s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46039601, zapísaná v
obchodnom registri § 3 ods. 7 a 8 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 65 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení
neskorších predpisov.
Cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve našej
webovej stránky. Cookies využívame, aby sme lepšie identifikovali vaše preferencie a aby sme podľa nich mohli
prispôsobiť náš web. Cookies teda zvyšujú používateľskú prívetivosť opakovane navštívenej internetovej
stránky(umožnia vášmu zariadeniu zapamätať si navštívené stránky a Vaše preferované nastavenie stránok).
Cookies sú spracované predovšetkým prevádzkovateľmi serverov či príslušných webových stránok a ďalej
prevádzkovateľmi reklamných systémov, ktoré sú použité na príslušných webových stránkach. Cookies sú
spracovávané po dobu nevyhnutne potrebnú k ich využitiu, maximálne však po dobu 1 roka odo dňa
vytvorenia príslušnej cookie. Žiadna z našich cookies nezbiera a neobsahuje informácie, ktoré majú povahu
osobných údajov a neumožňuje teda akokoľvek identifikovať Vašu osobu. Pokiaľ vo svojom prehliadači
nepovolíte cookies(návod nájdete nižšie), niektoré funkcie nášho webu potom nemusia fungovať tak, ako
očakávate. Webová stránka napríklad nebude zobrazená podľa vašich preferencií, pretože sa nebude môcť
personalizovať.
Rozdelenie cookies
Výkonnostné cookies – zhromažďujú anonymné informácie o navštívených stránkach a o spôsobe využitia
webu. Tieto cookies slúžia na zlepšenie fungovania webových stránok.
Reklamné cookies – využívajú sa na zobrazovanie cielenej reklamy bez ohľadu na web, na ktorom sa
používateľ práve nachádza.
Relačné (session) cookies – sú uložené počas prezerania webovej stránky a zmažú sa po zatvorení
internetového prehliadača.
Trvalé (funkčné) cookies – sú uložené vo vašom zariadení a po ukončení prehliadania webu sa nevymažú.
Trvalé cookies používame na zapamätanie vašich preferencií pre ďalšiu návštevu nášho webu a umožňujú
zapamätanie vašich predvolieb (užívateľské meno, jazyk). Ďalšie informácie sú dostupné
na www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.

Nastavenie cookies
Štandardné webové prehliadače podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadača môžete jednotlivé
cookies ručne zmazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie. Cookies môžete povoliť len pre určité stránky. Na
našich stránkach máte možnosť jednoducho a bezplatne zakázať spracovanie cookies, a to prostredníctvom
vášho prehliadača. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme mať za to, že súhlasíte s
využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov a webových stránok. Nižšie nájdete jednoduchý
postup, ako vymazať cookies v najpoužívanejších internetových prehliadačoch. Pre detailnejšie informácie
použite prosím nápovedu vášho internetového prehliadača.
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Internet Explorer 8 a vyšší: v ponuke „Nástroje“ zvoľte „Zabezpečenie“ a kliknite na „Odstrániť
históriu prehliadania“, vyberte príslušné súbory a kliknite na "Odstrániť".
Google Chrome: v ponuke "Nástroje" zvoľte "Možnosti", vyhľadajte časť "Ochrana osobných údajov"
a v časti nastavenia súborov cookies kliknite na "Zobraziť súbory cookies". Kliknutím na "Odobrať
všetko" sa vymaže celý zoznam súborov cookies, kliknutím na "Odstrániť" sa vymaže vami vybraný,
konkrétny súbor cookie.
Android Browser: v ponuke "Menu" kliknite na "Viac", ďalej na "Nastavenia", vyberte
"Vymazať všetky údaje cookies" a vymazanie potvrďte kliknutím na "OK".
Mozilla Firefox: v ponuke "Nástroje" zvoľte "Možnosti" (alebo Upraviť | Preferencie v Linuxe)
a v časti"Súkromie", na paneli Cookies zvoľte "Zobraziť cookies". Kliknutím na tlačidlo
"Odobrať všetko" dôjde k vymazaniu celého zoznamu súborov cookies. Zvolené cookie
odstránite tlačidlom "Odstrániť cookies".
Safari: v ponuke zvoľte "Preferences", následne "Security" a potom "Show cookies".
Stlačením tlačidla "Remove" odstránite cookies.
Opera: v ponuke "Nastavenia" zvoľte "Vymazať súkromné dáta" a v "Podrobných voľbách"
vyberte "Odstrániť dočasné cookies" a "Zmazať všetky cookies". Zmazanie vykonáte kliknutím
na "Odstrániť"
Opera Mini: v ponuke "Menu" kliknite na "Nastavenia", následne na "Súkromie" a "Vymazať
cookies".
Analytické nástroje
V rámci reklamných služieb využívajú naše stránky analytické nástroje najmä na účely realizácie
marketingovej kampane, hodnotenie správania zákazníkov, sledovanie a zaznamenávanie chýb v mobilnej
aplikácii a zberu potenciálnych zákazníkov.
Google Analytics využívame na hodnotenie správania zákazníka na webových stránkach a v aplikáciách.
Užívateľ je hodnotený iba na základe cookies, žiadne ďalšie údaje použité nie sú, čím je zaistená užívateľova
anonymita. Použitie tohto nástroja môžete obmedziť či mu zabrániť v ponuke "nastavení reklám" tu:
https://www.google.com/settings/ads. Ochranu súkromia a zmluvné podmienky Google nájdete tu:
https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.
Sklik používame v rámci propagácie, neposkytujeme však žiadne zákaznícke údaje.
Objednávky: v rámci skvalitnenia služieb vyhodnocujeme proces objednávok na našom webe. V praxi to
napríklad znamená vyhodnotenie situácie, prečo konkrétny užívateľ nedokončil na webe objednávku.
V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok nás môžete kontaktovať emailom na adrese daktela@daktela.com.
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