ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES
PRE WWW.ARBORIA.SK
Čo sú súbory cookies
Ako je bežnou praxou na takmer všetkých profesionálnych webových lokalitách, táto lokalita používa
súbory cookies, čo sú malé súbory sťahované do vášho počítača za účelom zlepšenia poskytovaných
služieb. Táto stránka popisuje aké informácie zbierajú, ako ich využívame a prečo občas musíme tieto
súbory ukladať. Tiež poskytneme informácie o tom ako môžete predísť ukladaniu súborov cookies, čo
však môže zhoršiť alebo "pokaziť" určité prvky funkcionality tejto webovej lokality.
Ďalšie všeobecné informácie o cookies nájdete na Wikipédii v článku o HTTP cookies.

Ako používame súbory cookies
Súbory cookies používame z rôznych dôvodov, ktoré sú uvedené nižšie. Vo väčšine prípadov bohužiaľ
neexistujú štandardizované možnosti ako zakázať súbory cookies bez toho, aby úplne zablokovali
funkcionalitu a vlastnosti, ktoré tejto lokalite poskytujú. Odporúča sa aby ste všetky súbory cookies
nechali povolené ak si nie ste istí či ich potrebujete alebo nie, pre prípad že sa používajú na
poskytovanie služby ktorú využívate.

Zakázanie súborov cookies
Nastaveniu súborov cookies môžete zabrániť tak, že upravíte nastavenia vo vašom prehliadači
(prezrite si časť Pomoc vo vašom prehliadači ak chcete zistiť ako to urobiť). Berte na vedomie, že
zakázanie súborov cookies bude mať vplyv na funkčnosť tejto a mnohých iných webových lokalít
ktoré navštívite. Zakázanie súborov cookies má obvykle za následok aj zakázanie určitých funkcii a
vlastností tejto lokality. Preto sa odporúča aby ste súbory cookies nezakazovali.

Súbory cookies, ktoré nastavujeme
Táto webová lokalita ponúka služby odberu informačných správ a e-mailov a súbory cookies môžu
byť použité na zapamätanie si toho, či ste sa už zaregistrovali a či sa vám majú zobrazovať niektoré
oznámenia, ktoré sa vzťahujú len na užívateľov prihlásených/neprihlásených na odber.
Z času na čas užívateľom ponúkame prieskumy a dotazníky, aby sme vám poskytli zaujímavé
poznatky, užitočné nástroje, alebo na to aby sme lepšie porozumeli našej užívateľskej základni. Tieto
prieskumy môžu používať súbory cookies na to aby si zapamätali kto sa prieskumu už zúčastnil,
alebo na to aby vám poskytli presné výsledky po zmene stránky.
Keď zadáte údaje prostredníctvom formulárov, napríklad tých, ktoré nájdete na kontaktných
stránkach alebo formulároch komentárov, súbory cookies môžu byť nastavené tak, aby si zapamätali
informácie o užívateľovi pre budúcu korešpondenciu.

Za účelom skvelého zážitku pri používaní tejto webovej lokality vám poskytujeme funkciu nastavenia
vašich preferencií, ktoré riadia ako webová lokalita funguje keď ju používate. Aby sme si vaše
preferencie zapamätali, musíme nastaviť súbory cookies tak, aby sa táto informácia dala vyvolať vždy
keď komunikujete so stránkou na ktorú majú vaše preferencie vplyv.

Súbory cookies tretích strán
V istých špeciálnych prípadoch používame aj súbory cookies, ktoré sú poskytované dôveryhodnými
tretími stranami. Nasledujúca časť popisuje na ktoré súbory cookies môžete naraziť cez túto lokalitu.
Táto lokalita využíva služby Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook (Pixel) a HotJar, ktoré
predstavujú najrozšírenejšie riešenia na meranie a hodnotenie toho, ako je webová lokalita
používaná. Tieto služby vytvárajú a využívajú vlastné súbory cookies.
Všetky služby integrované do našich stránok považujeme za overené, spoľahlivé a bezpečné. Z času
na čas testujeme nové funkcie a robíme jemné zmeny toho ako je táto lokalita poskytovaná. Keď
testujeme nové funkcie, súbory cookies sa môžu používať na to aby zabezpečili, že váš zážitok na
lokalite bude konzistentný, zatiaľ čo nám pomáhajú zistiť, ktoré optimalizácie si naši užívatelia cenia
najviac.

Viac informácií
Dúfame, že sa tým pre vás veci vyjasnili, a ako už bolo spomenuté ak existuje niečo pri čom si nie ste
istí či to potrebujete alebo nie, je zvyčajne bezpečnejšie nechať súbory cookies povolené pre prípad,
že by komunikovali s niektorou funkciou našej webovej lokality. Ak máte stále záujem o viac
informácií, môžete nás kontaktovať prostredníctvom niektorého z nami preferovaných spôsobov.

