Pravidlá využívania súborov cookies
spoločnosťou OPTIVISTA s.r.o.
Pre správne a úplné fungovanie webovej stránky spoločnosti OPTIVISTA s.r.o. dostupnej na www.optivista.sk je
potrebné vyjadriť súhlas s využívaním súborov cookies. Za vyjadrenie súhlasu s využívaním súborov cookies sa považuje aj
použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového/mobilného programu. Súhlas je možné
kedykoľvek odvolať zmenou nastavení v príslušnej časti používaného webového prehliadača.
V prípade odvolania súhlasu a zablokovania súborov cookies môže mať tento krok vplyv na funkčnosť webovej
stránky www.optivista.sk a niektoré funkcie webovej stránky sa nemusia zobrazovať správne.
Čo sú súbory cookies?
Súbory cookies sú malé dátové súbory uložené priamo v počítači alebo mobilnom zariadení. Tieto súbory umožňujú
navštívenej webovej stránke zapamätať si dôležité informácie o aktivite používateľa na webovej stránke, napríklad na mieste,
kde sa vyžaduje prihlásenie alebo vyplnenie údajov. Opätovné prezeranie webovej stránky tak prebieha oveľa jednoduchšie a
rýchlejšie, pretože webový prehliadač znova načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá ich
pôvodne vytvorila. Súbory cookies nepoškodzujú počítače ani akékoľvek mobilné zariadenia.
Ako používame súbory cookies?
•

Súbory cookies používame na uľahčenie používania, správnosť fungovania, anonymné vyhodnocovanie užívateľskej
aktivity a marketingové účely webovej stránky www.optivista.sk.

•

Súbory cookies zbierame za účelom merania návštevnosti webu a tvorby štatistík týkajúcich sa návštevnosti a
správania sa návštevníkov webu. Súbory cookies sú vždy posudzované a vyhodnocované ako agregovaný celok.

•

Súbory cookies, ktoré zbierame za účelom marketingových aktivít sú spracované na základe súhlasu používateľa.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia používaného internetového prehliadača. Súhlas je
udeľovaný na dobu, ktorá je uvedená v jednotlivých marketingových cookies.

Zhromažďované súbory cookies môžu byť spracovávané ďalšími spracovateľmi
•

Poskytovateľom služby Google Analytics, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc. so sídlom 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

•

Spoločnosťou Facebook Inc, so sídlom Menlo Park, CA, USA.

Vyššie uvedené platformy (spracovatelia) ďalej so súbormi cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré sú
k dispozícii na:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
https://www.facebook.com/policy.php
Dokument vytvorila spoločnosť OPTIVISTA s.r.o..
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