
Cookies
Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce jedinečný identifikátor, ktoré sa ukladajú 
vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, aby došlo k jeho rozpoznaniu v prípade 
použitia konkrétnej webstránky. Môžu sa využívať iba počas vašej návštevy alebo sa môžu 
použiť na priebežné sledovanie vašej interakcie s určitými službami a obsahom. Súbory 
cookies pomáhajú pri poskytovaní dôležitých funkcií a prvkov na našich webstránkach, ako 
aj pri zlepšovaní vášho zážitku.

Ako využívame súbory cookies?
Zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu je aktivované z iniciatívy návštevníka webu, 
vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“, ktorá nasleduje za upozornením v 
dolnej časti webovej stránky, znejúcim nasledovne: „Náš web používa súbory Cookies, 
vďaka ktorým môže byť váš zážitok z jeho prehliadania čo najlepší. Ak s tým súhlásite, 
kliknite na “Súhlasím” ”

Zhromaždené cookie súbory sú spracované:
• prostredníctvom služby Google Analytics, Google Adsense, DoubleClick, 

ktoré prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA, v súlade so Zásadami ochrany súkromia, 
dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing a Etarget, 
Cookie Consent.

Na tejto webovej stránke sa ukladajú tiež štatistické záznamy na účely merania návštevnosti. 
Meranie návštevnosti zabezpečuje spoločnosť Zoznam, s.r.o. prostredníctvom  spoločnosti 
Gemius SA, ktorej dáta sú podkladom pre tvorbu verejne prístupného prehľadu návštevnosti 
webových stránok na Slovensku, služby Aimmonitor.

Aké máte možnosti v súvislosti so súbormi cookies ?
Pomocou nastavení vášho prehliadača môžete prijať alebo odmietnuť nové, prípadne 
odstrániť už existujúce Súbory cookies. Môžete si tiež nastaviť, aby vás prehliadač upozornil 
zakaždým, keď budú do vášho počítača umiestnené nové Súbory cookies. Podrobnejšie 
informácie o tom, ako môžete spravovať Súbory cookies, nájdete prostredníctvom funkcie 
pomoci vo vašom prehliadači.
Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok o tom, ako zhromažďujeme, ukladáme alebo využívame 
osobné údaje, nás neváhajte kontaktovať.
 
Email: info@dlznik.sk

Napísať nám môžete na našu korešpondenčnú adresu:
Madwire, s.r.o. 
Štefánikova 41  
811 04 Bratislava 1
Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť. Všetky aktualizácie týchto 
podmienok budú zverejňované na našom webovom sídle. Každá aktualizácia 
nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom sídle. Preto odporúčame, aby ste 
pravidelne navštevovali naše webové sídlo a informovali sa o možných zmenách podmienok.

https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing

