Informácie o cookies a ako ich používame
Webové stránky skupiny WOOD & Company používajú cookies v súlade so zákonom.

Čo sú to cookies?
Súbor cookies je malý dátový súbor, ktorý server webovej stránky odošle do vyhľadávača a ktorý sa potom uloží do
počítača používateľa. Keď používateľ znova navštívi tú istú webovú stránku, vyhľadávač odošle tieto údaje späť na
server webovej stránky. Cookies sa bežne používajú na rozoznávanie používateľov, ukladanie používateľských
nastavení atď., čím sa zjednodušuje používanie webových stránok.
Samotné cookies nepredstavujú pre počítače žiadnu hrozbu. Súbory cookies sú však dôležité v súvislosti s otázkou
ochrany súkromia, pretože webová stránka používa súbory cookies na ukladanie všetkých informácií, ktoré sa
o návštevníkovi dozvie, a tak môže postupne zistiť záujmy konkrétneho používateľa. Cookies však v žiadnom prípade
nemožno použiť na odhalenie totožnosti návštevníka.
Informácie získané z cookies sa môžu použiť na cielenú reklamu, štatistické vyhodnotenie správania návštevníkov a
podobne. Tieto informácie však možno získať aj bez cookies a preto by sa ich použitie nemalo považovať za zvlášť
nebezpečné.

Kde cookies používame?
Na webovej stránke wood-re.sk a ďalších webových stránkach prevádzkovaných a podporovaných skupinou WOOD
& Company.

Prečo používame súbory cookies?
Súhrnne možno povedať, že súbory cookies sa používajú na optimálne nastavenie informácií poskytovaných
prostredníctvom všetkých webových stránok, odkazov a iných častí webovej stránky. Cookies nespomaľujú
prehliadanie webu.

Technické cookies
Ak by váš prehliadač nepoužíval súbory cookies, webová stránka by nefungovala správne. Napríklad stránka si
nebude pamätať údaje, ktoré ste zadali, a museli by ste ich zadávať zakaždým znova.

Cookies tretích strán
Na poskytovanie určitých služieb používame partnerov. Títo partneri tiež používajú cookies. Tieto súbory cookies
spravujú tretie strany a my nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto dát. Takéto cookies tretích strán sú
zvyčajne zo systémov, ktoré poskytujú reklamu alebo analyzujú návštevnosť. Na našich webových stránkach
používame na zacielenie reklamného obsahu anonymné identifikátory a súbory cookies tretích strán.
Analytické cookies
Analytické súbory cookies nám pomáhajú neustále zlepšovať naše webové stránky sledovaním štatistík, ako sú napr.
celková návštevnosť webových stránok alebo počet kliknutí na konkrétne tlačidlo, atď. Ako analytické nástroje
používame služby Google Analytics, Google AD Sense a Google Tag manager.
Marketingové cookies
Cookies vám nemôžu posielať žiadne e-maily. Ich úlohou je zobrazovať webové stránky podľa vašich preferencií
a zabezpečiť, aby ste neboli zaťažovaní niečím, čo vás nezaujíma. Používame nástroje od spoločnosti Facebook
a Google.

Súhlas s používaním cookies
Používaním webovej stránky WOOD & Company potvrdzujete, že súhlasíte s používaním cookies. Informácie o vašich
právach nájdete v dokumente o ochrane osobných údajov. Používanie súborov cookies môžete obmedziť alebo
zablokovať v nastaveniach webového prehliadača.
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Správa súborov cookies
Cookies sú povolené prehliadačom a môžete ich spravovať vy sami. Existuje niekoľko možností:



Môžete zablokovať (= zakázať) cookies. Ak tak urobíte, niektoré webové stránky sa nemusia zobraziť správne
a niektoré funkčné časti, ako sú kalkulačky a iné formuláre, nemusia fungovať tak, ako ste zvyknutí.
Môžete spravovať alebo mazať cookies, ale v takom prípade nemusia niektoré časti webovej stránky
fungovať správne.

Ako skontrolovať nastavenie cookies v rôznych prehliadačoch?
Tu nájdete informácie o nastavení konkrétneho prehliadača:

Google Chrome

Firefox

Internet Explorer a Edge

Safari

Opera

Seznam
Užitočné odkazy:







Viac informácii o cookies Kentico
Viac informácii o cookies Google, YouTube
Viac informácii o cookies LinkedIn
Viac informácii o cookies Facebook
Viac informácii o cookies Smartlook
Viac informácii o systéme Adform
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