Čo je to cookie
Cookie je malý súbor, ktorý je uložený vo vašom zariadení a je používaný pre
štatistiky, pre zlepšenie funkcie webových stránok a pod.
Ako používame cookie
Cookie alebo podobné technológie používame na analýzu trendov, správe
webových stránok, sledovaniu pohybu užívateľov na webových stránkach a na
zhromažďovanie demografických informácií o našej užívateľskej základni ako
celku.
Sledovanie
Určité informácie automaticky zhromažďujeme na analýzu trendov v súhrne a na
správu našich webových stránok, produktov a služieb.

Naše Zásady pre používanie cookie a
sledovanie
V spoločnosti ASM Consulting service s.r.o. rešpektujeme vaše súkromie a
zaväzujeme sa zachovať iba zákonné spracovávanie a ochranu vašich osobných
údajov. Naše Zásady pre používanie cookie a sledovanie vám poskytnú jasné
vysvetlenie, ako sú na našich webových stránkach a u našich výrobkov a služieb
používané cookie a ostatné sledovacie technológie.
ČO JE TO COOKIE
Cookie je malý súbor, ktorý sa stiahne a uloží vo vašom zariadení, keď navštívite
webovú stránku. Obsahuje údaje, ktoré sú špecifické pre určitého návštevníka a
webovú stránku. Cookie sa používajú na mnohých webových stránkach a je
možné ich použiť na mnohé účely, napr. pre zapamätanie vašich preferencií, na
umožnenie online nakupovania a pre štatistiky webových stránok.
AKO POUŽÍVAME COOKIES
My a naši partneri používame cookies alebo podobné technológie pre analýzu
trendov, správu webových stránok, sledovanie pohybu užívateľov na webových
stránkach a na zhromažďovanie demografických informácií o našej užívateľskej
základni ako celku. Cookies sú časti informácií, ktoré webová stránka posiela
webovému prehliadaču. Prehliadač tieto informácie ukladá do súboru vo vašom
zariadení. Cookies umožňujú návštevníkom pohyb na webových stránkach a (ak
je to možné) umožňujú nám prispôsobiť webovú stránku a jej obsah potrebám
návštevníkov a zlepšiť výsledky činnosti užívateľov. Ak nie je funkcia cookies
povolená, nemôžeme zabezpečiť riadnu funkciu webových stránok a ich
fungovanie tak, ako by mali.

Cookies, ktoré používame na našich webových stránkach, neukladajú dáta, ktoré
by vás mohli priamo identifikovať. Zhromaždené údaje nebudú prevedené na
tretie strany, okrem tých, ktoré sú popísané v našich Zásadách ochrany osobných
údajov. Nebudú ukladané žiadne osobné informácie, ktoré by vás mohli
identifikovať.
Cookies na našich webových stránkach používame takto:
• Používame cookies, aby sme našich zákazníkov chránili a zabránili podvodným
činnostiam.
• Používame cookies na našej online prihláške. Ak nie je funkcia cookies zapnutá,
užívateľ počítača sa nebude môcť pripojiť a / ani používať naše služby.
• Cookies používame, aby sme sa dozvedeli, ako sa užívatelia dostávajú na naše
webové stránky, a aby sme zistili, ako naše stránky používajú - pomáha nám to
zlepšiť kvalitu služieb, ktoré vám poskytujeme. Napríklad využívame Google
Analytics - populárnu službu pre analýzu výkonu webových stránok, ktorú
poskytuje Google. Google Analytics pracuje s cookie, aby nám pomohol
analyzovať, ako návštevníci používajú naše webové stránky. Viac informácií o
používaní cookie nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov Google.
• Cookies používame na sledovanie a riadenie toku dát na webovej stránke.
• Cookies tiež používame v našich propagačných kampaniach a ponukách a pre
určenie ich úspechu. Pomáha nám to zlepšiť design a štruktúru webových
stránok a škálu ponúk.
Na našich webových stránkach používame dva typy cookies:
• Jednorazové cookies. To sú dočasné cookies, ktoré sú aktívne iba vo chvíli, keď
sa užívateľ počítača pripojí k webovej stránke (alebo, presnejšie, kým používateľ
neopustí webovú stránku a nezavrie prehliadač). Jednorazové cookies našim
webovým stránkam pomáhajú zapamätať si kroky, ktoré návštevník vykonal na
predchádzajúcej stránke, čo znižuje potrebu znovu vkladať informácie.
• Trvalé cookies. Trvalé cookies zostávajú v počítači návštevníka aj po návšteve
našich stránok. Tieto cookies nám pomáhajú vás identifikovať ako unikátneho
návštevníka (ukladajú tieto informácie ako náhodne vygenerované čísla). Ako
dlho zostane cookies v počítači užívateľa, bude závisieť od typu cookies.
Povolenie použitia cookies
Než začnete používať našu webovú stránku, musíme získať váš súhlas s
používaním cookies. Preto má naša stránka automaticky otvárané okno, ktoré
vás informuje o použití cookies a kde ste požiadaní o povolenie používanie
cookies tak, že kliknete na "OK". Ak použitie cookies neschválite, ale budete ďalej
používať webové stránky, považuje sa to za váš súhlas s použitím cookies.

Kontrola a mazanie cookies
Cookies nepoužívame s úmyslom zhromažďovať osobné informácie o našich
užívateľoch. Napriek tomu môžu byť niektoré zo spracúvaných informácií
považované za osobné údaje.
Ak chcete obmedziť alebo zablokovať cookies na našich webových stránkach
alebo na akýchkoľvek iných webových stránkach, môžete to urobiť tak, že
zmeníte nastavenie vášho webového prehliadača. Napr. môžete všetky cookies
zablokovať, akceptovať len cookies pre prvú stranu alebo vymazať všetky
cookies pri odchode z prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto možnosti,
použite funkciu "Pomoc" svojho prehliadača. Ak máte záujem o informácie o tom,
ako zmazať cookies z prehliadača vášho mobilného zariadenia, pozrite sa prosím
do užívateľského sprievodcu zariadenia. Nezabudnite, že niektoré služby, ktoré
poskytujeme, nebudú fungovať, ak zablokujete alebo vymažete cookies.
SLEDOVANIE
Tak ako u väčšiny webových stránok, aj my zhromažďujeme niektoré informácie
automaticky. Tieto informácie zhromažďujeme na analýzu trendov ako celku a
ku správe našich webových stránok, výrobkov a služieb.
Aj keď sledujeme, ktoré stránky naši používatelia navštívia v rámci určitých
webových stránok, nezapájame sa do zhromažďovania osobných informácií o
vašich online aktivitách v priebehu času, a to ani pri webových stránkach tretích
strán alebo online službách. Rovnako tak v súčasnosti nespracovávame žiadny
signál webového prehliadača "nesledovať" alebo iné mechanizmy, ktoré
poskytujú spotrebiteľom schopnosť vykonávať voľbu týkajúcu sa
zhromažďovania informácií, ktoré možno osobne identifikovať, o vašich online
aktivitách v priebehu času vrátane webových stránok tretích strán. Týmto
signálom ani nijako nevychádzame v ústrety. Ďalej sme vedome neoprávnili
žiadnu tretiu stranu na to, aby zhromažďovala informácie, ktoré možno osobne
identifikovať, o vašich online aktivitách v priebehu času ani u iných webových
stránok, keď používate naše webové stránky.
Spolupracujeme s treťou stranou pri zobrazovaní reklamy na našich webových
stránkach alebo pri riadení našej reklamy na iných stránkach. Náš partner môže
používať cookies alebo podobné technológie na poskytovanie reklamy na
základe vašich vyhľadávacích aktivít a záujmov. Ak si prajete nezúčastniť sa
reklamy založenej na vašich záujmoch, kliknite tu, alebo ak ste na území
Európskej únie, kliknite tu. Nezabudnite, že budete ďalej dostávať všeobecné
reklamy, ktoré nie sú prispôsobené vašim záujmom a správaniu.
AKÉ ZMENY STE V POSLEDNEJ DOBE UROBILI?
Tieto Zásady pre používanie cookies a sledovanie môžeme kedykoľvek zmeniť a
budeme uvádzať dátum, kedy boli naše Zásady pre používanie cookies a
sledovanie naposledy aktualizované. Pokiaľ dôjde k významným zmenám, také
zmeny zvýrazníme a budeme sa snažiť vás priamo upozorniť, keď to bude

možné. Tiež necháme v našom archíve skoršie verzie Zásad pre používanie
cookies a sledovanie k vašej kontrole. Toto je prvá verzia našich celosvetových
Zásad pre používanie cookies a sledovanie. Zverejnili sme ich dňa [1. január
2018].

