Spoľahlivosť
na roky dopredu
SÚBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLÓGIE

Webové lokality
Lorem ipsum dolor sit amet,
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stránok a prvky stránok (napr. odkazy), na ktoré kliknete. Na našich weboch alebo v elaudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto
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to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful.

Ak si neželáte, aby boli vaše údaje zhromažďované pomocou týchto technológií, vo
väčšine prehliadačov existuje jednoduchý postup, ako mnohé z týchto technológií
automaticky odmietať, prípadne vám môže prehliadač ponúkať možnosť výberu, či ich
chcete odmietnuť alebo prijať. Ak máte pobyt v Európskej únii alebo v inej jurisdikcii,
v ktorej máme povinnosť vyžiadať si váš súhlas s používaním súborov cookie na našich
weboch, budete mať možnosť spravovať svoje predvoľby týkajúce sa súborov cookie na
príslušných weboch. Niektoré konkrétne súbory cookie sú však potrebné na základné
fungovanie webov, a preto tieto súbory cookie nemôžete zakázať.
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Analytické služby
Lorem ipsum dolor sit amet,

Google: Služba Google Analytics, DoubleClick, AdWords conversions, Google Dynamic
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
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stránky, a vylepšení optimalizácie nášho vyhľadávača. Získajte ďalšie informácie o tom,
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laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto
ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Google Analytics.
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur

aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi

Facebook AdReporting: Služba Facebook AdReporting poskytuje globálne anonymné
nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipi-

údaje o reklamných spotoch, koľko ľudí daný obsah videlo, kliklo na neho, atď. Získajte
sci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam

ďalšie
o tom,
ako ad
sa minima
tieto veniam,
analytické
údaje môžu
používať,
aliquam informácie
quaerat voluptatem.
Ut enim
quis nostrum
exercitationem
ullamako ich
používanie
môžete
regulovať
a ako ex
môžete
odvolať
svoj súhlas
používaním
corporis suscipit
laboriosam,
nisi ut aliquid
ea commodi
consequatur?
Quissautem
vel eum vašich
údajov
službou Facebook
AdReporting.
iure reprehenderit
qui in ea voluptate
velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui
dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur

Facebook AudienceInsights: Služba Facebook AudienceInsights poskytuje základné
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analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete
dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how
odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Facebook AudienceInsights.
to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful.

Hotjar: Služba Hotjar sa používa na sledovanie anonymného správania sa užívateľov na
webových lokalitách a vyhodnocovanie zmien vykonaných na webovej lokalite a ich
dopad na správanie sa užívateľa. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto
analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete
odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Hotjar.
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Služby retargetingu
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