Využívanie súborov cookies
na stránkach Diorama
Čo sú súbory cookies
Súbory cookies (alebo „cookies“, alebo „cookie“) sú malé
textové súbory uložené priamo vo vašom počítači alebo
mobilnom zariadení, ktoré navštívenej webovej stránke
umožňujú zapamätať si dôležité informácie o priebehu vašej
návštevy. Opätovné prezeranie webovej stránky tak môže
prebehnúť oveľa jednoduchšie, pretože webový prehliadač znova
načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej
stránke, ktorá ich pôvodne vytvorila. Tieto súbory
nepoškodzujú váš počítač ani mobilné zariadenie. Ich
používanie je v súčasnosti bežnou praxou na takmer všetkých
profesionálnych webových stránkach.
Viac informácií o súboroch cookies nájdete na:
sk.wikipedia.com/wiki/HTTP Cookie.
Prečo si ponechať nastavenie cookies
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je
na vašej slobodnej vôli. Je však potrebné vedieť, že v
prípade zmeny ich nastavenia môžu mať niektoré naše webové
stránky obmedzenú funkčnosť a znížený používateľský komfort.
Nastavenie a zakázanie súborov cookies vo vašom internetovom
prehliadači
Pokiaľ si ukladanie súborov cookies neželáte, môžete
jednoducho zmeniť nastavenia svojho prehliadača. V ponuke
prehliadača nájdete položku umožňujúcu vymazať údaje
prehliadania, ktorá vám umožní vymazať súbory cookies a
ďalšie údaje stránok a doplnkov. Pre bližšie informácie o
možnostiach spravovania súborov cookies treba navštíviť
webové stránky výrobcov konkrétnych webových prehliadačov.
Berte na vedomie, že zákaz používania súborov cookies bude
mať vplyv na funkčnosť tejto a mnohých iných webových
stránok, ktoré navštívite. Zakázanie súborov cookies má
obvykle za následok obmedzenie určitých funkcií a vlastností
tejto webovej stránky.
Cookies, ktoré nastavujeme
• Táto stránka ponúka služby odberu noviniek alebo emailov a súbory cookies môžu byť použité na zapamätanie
si toho, či už ste zaregistrovaní a či sa vám zobrazujú
notifikácie alebo iné oznámenia o prihlásení či
odhlásení odberu newslettra.

•

Za účelom skvalitnenia používateľského zážitku
a poskytnutia lepších služieb na tejto stránke
poskytujeme funkcie, ktoré umožňujú nastavenie
vlastných preferencií, ktoré riadia, ako webová stránka
funguje a spôsob, akým sa zobrazuje (napr.: jazyková
verzia, mena atď.). Aby sme si nastavené preferencie
zapamätali, musíme nastaviť súbory cookies tak, aby sa
informácia o vašich preferenciách dala vyvolať vždy,
keď komunikujete so stránkou, na ktorú majú vaše
preferencie vplyv.

•

Stránka obsahuje formuláre pre kontakt alebo pridanie
komentárov, ktoré využívajú súbory cookies na
zapamätanie informácií o používateľovi pre budúcu
korešpondenciu.

•

Z času na čas môžeme ponúknuť používateľom prieskumy
a dotazníky, aby sme vám poskytli zaujímavé poznatky či
užitočné nástroje. Využívame ich tiež na to, aby sme
lepšie porozumeli našej používateľskej základni. Tieto
prieskumy môžu používať súbory cookies na rozoznanie,
či sa návštevník stránky prieskumu zúčastnil alebo na
to, aby sme vám priniesli výsledky týchto prieskumov.

Súbory cookies tretích strán
Na našich stránkach používame aj cookies poskytované
dôveryhodnými tretími stranami. Nasledujúce podrobnosti
popisujú súbory cookies tretích strán, s ktorými sa môžete na
našich stránkach stretnúť.
•

Táto stránka využíva nástroj Google Analytics. Táto
služba je jedným z najrozšírenejších
a najdôveryhodnejších riešení na identifikáciu toho,
ako zlepšiť váš zážitok na webovej stránke. Google
Analytics využíva súbory cookies napríklad na
sledovanie toho, ako dlho používateľ trávi čas na
stránkach a ktoré stránky navštívi. Analýza týchto dát
je vykonávaná hlavne za účelom zlepšovania tejto
stránky. Viac informácií o súboroch cookies Google
Analytics nájdete na oficiálnej stránke Google
Analytics.

•

Táto stránka využíva nástroj Facebook Pixel slúžiaci na
identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti
Facebook a opätovné cielenie reklamy (remarketing).

•

Táto stránka využíva službu Google Adwords, ktorá slúži
na identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti
Google a opätovné cielenie reklamy (remarketing).

•

Na našich stránkach používame tlačidlá a/alebo doplnky
sociálnych médií, ktoré vám umožňujú pripojiť sa k
svojej sociálnej sieti rôznymi spôsobmi. Aby bola
zabezpečená ich funkčnosť, stránky sociálnych médií
(Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) nastavia
cookies prostredníctvom nášho webu. Nastavenie môžu byť
použité na zlepšenie vášho zážitku na našich stránkach
alebo na stránkach vami využívaných sociálnych sietí.

Z času na čas testujeme nové funkcie a robíme jemné zmeny,
ktoré ovplyvňujú zážitok z návštevy tejto webovej stránky.
Pri takomto testovaní môžu byť súbory cookies využívané na
to, aby sme vám zabezpečili konzistentný zážitok z využívania
webovej stránky, zatiaľ čo nám pomáhajú zistiť, ktoré naše
zásahy a zmeny si používatelia cenia najviac.
Viac informácií
Dúfame, že sme pre vás objasnili využívanie súborov cookies
na našej webovej stránke. Ako bolo spomenuté vyššie, pre
plnohodnotný zážitok z využívania tejto webovej stránky
odporúčame nechať súbory cookies zapnuté.
Pokiaľ stále hľadáte ďalšie informácie, môžete nás
kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov dostupných na
tejto webovej lokalite.

