Zásady používania súborov cookies na webovej stránke
http://digitalpark.sk/sk/uvod

Tieto zásady používania súborov cookies sa vzťahujú na webovú stránku http://digitalpark.sk/sk/uvod ktorá je
prevádzkovaná spoločnosťou Penta Real Estate, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851
01, IČO: 51 284 502 (ďalej len „cookies“).
Tieto zásady môžeme priebežne aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vám odporúčame, aby ste sa pravidelne
oboznamovali s ich znením na tomto linku: http://digitalpark.sk/sk/uvod
Čo sú súbory cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítací alebo
inom zariadení návštevníka ako mobilný telefón či tablet. Súbory cookies umožňujú webovej stránke rozpoznať
zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o Vašich reláciách počas Vášho pripojenia. Súbory cookies
si pamätajú typ používaného prehliadača alebo zvolené nastavenia, ktoré zostávajú Vašimi predvolenými
nastaveniami pri opakovanej návšteve webovej stránky zlepšujúcimi Váš užívateľský komfort.
Na čo používame súbory cookies?
Súbory cookies používame predovšetkým za účelom zlepšenia našich služieb a Vášho zážitku z prezerania tejto
webovej stránky. Tieto účely nám pomáha zabezpečiť najmä zber súhrnných štatistických údajov o počte
návštevníkov, automatický výber jazyka webu a získavanie údajov o tom, ako sa táto webová stránka využíva.
Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač alebo iné zariadenie, prostredníctvom, ktorého si
našu webovú stránku prehliadate a nie je možne ich použiť na zhromažďovanie vašich osobných údajov.
Aké typy súborov cookies používame?
Na našom webe využívame nasledovné súbory cookies:
•

•

•

Nevyhnutne súbory cookies: Tieto súbory cookies sú potrebne pre prevádzku našej webovej stránky.
Sem patria napríklad cookies, ktoré Vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcii našej webovej
stránky.
Výkonové súbory cookies: Tieto súbory cookies nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom
pracujete s našou web stránkou. Tieto informácie môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie
použiteľnosti našej webovej stránky. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, sú agregované
a anonymné.
Funkčne súbory cookies: Tieto súbory cookies si pamätajú Vašu voľbu za účelom zlepšenia Vášho
používateľského komfortu. Tým umožnia našej webovej stránke prispôsobiť obsah pre Vás alebo
zapamätať si Vaše zvolené preferencie. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, Vás osobne
neidentifikujú.

Súbory cookies tretích strán
Pre niektoré funkcie v rámci našej webovej stránky používame ako dodávateľov aj tretie strany. Napríklad v prípade
videí vložených zo služby YouTube alebo prepojenia na túto službu alebo sociálnu sieť ako je Facebook, Instagram,
Twitter, doubleclick.net a google.com a pod. Tieto videa alebo prepojenia (akýkoľvek iný obsah od dodávateľov z
tretej strany) môžu obsahovať súbory cookies týchto tretích strán, ktoré môžu tieto v niektorých prípadoch použiť

na vlastné účely. Z tohto dôvodu by ste si informácie o používaní takýchto súborov cookies mali precitať v zásadách
používania súborov cookies príslušnej tretej strany.
Ako môžem súbory cookies kontrolovať alebo vymazať?
Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookies automaticky. Ak súbory cookies nechcete používať, budete ich musieť
aktívne odstrániť alebo zablokovať. Ak odmietnete používanie súborov cookies, budete stále schopní navštíviť
našu webovú stránku, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak prajete urobiť, môžete zvoliť
možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookies zmenou nastavenia Vášho internetového prehliadača. Pre viac
informácii využite nápovedu Vášho internetového prehliadača.
Táto verzia bola vydaná dňa 31.5.2018
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