Zásady používania súborov cookies webovej stránky https://www.vienna-gate.sk/
Tieto zásady používania súborov cookies sa vzťahujú na webovú stránku https://www.vienna-gate.sk/ (ďalej len
„STRÁNKA“), ktorú pre našu spoločnosť prevádzkuje náš dodávateľ- spoločnosť M7 s. r. o., IČO: 35 853 123
(ďalej len „cookies“).
Tieto zásady môžeme priebežne aktualizovať aj bez osobitného upozornenia; preto Vám odporúčame, aby ste sa
pravidelne oboznamovali s ich znením.
Čo sú súbory cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve STRÁNKY ukladá prehliadač v počítací alebo inom
elektronickom zariadení návštevníka STRÁNKY, ako sú napr. mobilný telefón či tablet.
Súbory cookies okrem iného umožňujú STRÁNKE rozpoznať zariadenie návštevníka STRÁNKY a zapamätať si
určité informácie o reláciách návštevníka STRÁNKY počas pripojenia návštevníka STRÁNKY na STRÁNKU.
Súbory cookies si pamätajú typ používaného prehliadača alebo zvolené nastavenia, ktoré tak zostávajú pri
opakovanej návšteve STRÁNKY prostredníctvom rovnakého elektronického zariadenia alebo pri prihlásení sa na
STRÁNKU z rovnakej IP adresy tzv. predvolenými nastaveniami STRÁNKY, čím sa zlepšuje Váš užívateľský
komfort.
Na čo používame súbory cookies?
Súbory cookies používame predovšetkým za účelom zlepšenia našich služieb a zvýšenia užívateľského komfortu
pre návštevníka STRÁNKY pri prezeraní STRÁNKY.
Tieto účely nám pomáha zabezpečiť najmä zber súhrnných štatistických údajov o počte návštevníkov STRÁNKY,
automatický výber jazyka STRÁNKY a získavanie údajov o tom, ako sa táto STRÁNKA využíva zo strany jej
návštevníkov čo do obsahu a rozsahu vyhľadávania a prezerania si údajov umiestených na STRÁNKE.
Okrem toho využívame cookies od tretích strán na účely využitia marketingových technológií zameraných na
optimalizáciu našej ponuky na STRÁNKE a na potreby jednotlivých návštevníkov na STRÁNKE.
Správanie sa návštevníkov pri návšteve STRÁNKY sa analyzuje na základe algoritmu tak, aby sme návštevníkom
STRÁNKY následne mohli adresovať cielené produktové odporúčania vo forme reklamných bannerov a
reklamných informácií na internetových stránkach tretích subjektov.
Aké konkrétne typy súborov cookies používame?
Na našej STRÁNKE využívame nasledovné súbory cookies:
A) Dočasné súbory cookies
Tieto súbory cookies sú identifikujú pohyb návštevníkov na STRÁNKE, pričom ich funkcia spočíva vtom, že si
STRÁNKA pamätá obdobie, počas ktorého má návštevník STRÁNKU načítanú vo svojom elektronickom
zariadení.
V momente kedy návštevník STRÁNKU opustí alebo zatvorí webový prehliadač vo svojom elektronickom
zariadení, tak sa tieto súbory cookies automaticky zmažú.
Vo webovom prehliadači si návštevník môže tieto súbory cookies zablokovať, avšak upozorňujeme na to, že v
takom prípade nemusí STRÁNKA alebo niektorá jej časť správne fungovať.
B) Permanentné súbory cookies
Permanentné súbory cookies majú na našom webe viaceré formy, pričom ide o tzv. analytické cookies,
reklamné cookies, technické cookies a cookies tretích strán.
Permanentné cookies zostávajú na rozdiel od dočasných súborov cookies uchované na tzv. harddisku daného
elektronického zariadenia, prostredníctvom ktorého bola STRÁNKA navštívená (najdlhšia doba uchovávania je
maximálne dva roky od poslednej návštevy STRÁNKY), pričom na uloženie týchto permanentných cookies
nemá vplyv zatvorenie internetového prehliadača v elektronickom zariadení, prostredníctvom ktorého bola
STRÁNKA navštívená alebo vypnutie elektronického zariadenia, prostredníctvom ktorého bola STRÁNKA
navštívená.
Permanentné cookies slúžia na zvýšenie užívateľského komfortu pri využívaní online služieb, prípadne slúžia na
štatistické alebo reklamné účely.
Permanentné cookies môžu obsahovať anonymný identifikátor internetového prehliadača v tom elektronickom
zariadení, prostredníctvom ktorého bola STRÁNKA navštívená.
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B.1) Analytické súbory cookies
Analytické súbory cookies nám pomáhajú získavať údaje týkajúce sa najmä návštev, pôvodu návštev a
výkonnosti STRÁNKY.
Analytické cookies majú spoznať opakovanú návštevu STRÁNKY z rovnakého prehliadača
nainštalovaného na rovnakom elektronickom zariadení a sledovať aktivitu návštevníka pri prezeraní si
STRÁNKY; takto získané informácie nám následne pomáhajú rozpoznať technické problémy, ktoré sa
môžu na STRÁNKE vyskytnúť a taktiež aj efektivitu jednotlivých súčastí STRÁNKY, na základe čoho
zdokonaľujeme navigáciu na STRÁNKE a tým aj užívateľský komfort návštevníkov STRÁNKY.
B.2) Reklamné súbory cookies
Reklamné súbory cookies nám umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na STRÁNKE, čo znamená, že
návštevníkovi STRÁNKY sa bude zobrazovať na mieru ušitá reklama. Reklamné súbory cookies sú
anonymizované, čo znamená, že priamo neidentifikujú návštevníka STRÁNKY, avšak STRÁNKA vie
rozpoznať konkrétneho návštevníka a prispôsobiť pre neho reklamu na STRÁNKE.
Reklamné súbory cookies sa ukladajú iba na základe súhlasu návštevníka STRÁNKY; súhlas môže
návštevník STRÁNKY vyjadriť zakliknutím tlačidla „Súhlasím“ v cookie boxe na STRÁNKE.
B.3) Technické súbory cookies
Technické súbory cookies nám pomáhajú udržať prehľad o tom, či nám návštevník STRÁNKY udelil
súhlas s používaním reklamných súborov cookies.
Tento typ súborov cookies teda používame, aby sme boli schopní zabezpečiť preferencie zvolené zo strany
návštevníka STRÁNKY pri používaní STRÁNKY.
B.4) Cookies tretích strán
Cookies tretích strán sú cookies, ktoré nie sú vytvorené alebo spravované našim webom, ale treťou
nezávislou stranou (napr. obchodný partner, poskytovateľ služieb atď.).
Na našej STRÁNKE aktuálne používame tieto cookies tretích strán: ...
Ako môžem súbory cookies kontrolovať alebo vymazať?
Väčšina internetových prehliadačov prijíma súbory cookies automaticky.
Ak návštevník STRÁNKY súbory cookies nechce používať, bude ich musieť aktívne odstrániť alebo zablokovať.
Ak návštevník STRÁNKY odmietne používanie súborov cookies, bude stále schopný STRÁNKU navštíviť, ale
niektoré funkcie navštíviť nebudú musieť správne fungovať.
Pokiaľ chce návštevník STRÁNKY odmietnuť alebo blokovať používanie súborov cookies zo strany STRÁNKY,
môže si zmenou v nastaveniach svojho internetového prehliadača zvoliť možnosť súbory cookies na STRÁNKE
odmietnuť či blokovať; bližšie informácie o možnostiach konkrétneho internetového prehliadača nájde návštevník
STRÁNKY v návode na prácu s konkrétnym internetovým prehliadačom.
Táto verzia Zásad používania súborov cookies na webovej stránke https://www.vienna-gate.sk/ je účinná od
1.11.2020.

LUIZIA DEVELOPMENT a. s.
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