POLITIKA SÚBOROV COOKIES
1. Pravidlá súborov cookie
Tieto pravidlá sa vzťahujú na súbory cookies a webové stránky prevádzkované spoločnosťou LUMIR-REAL, s.r.o., so sídlom v
NITRE, (ďalej len "webové stránky").
2. Čo sú súbory cookie?
Súbory cookie sú chápané ako IT údaje, vrátane, ale bez obmedzenia textových súborov, uložené užívateľom v počítači s
účelom použitia webových stránok. Tieto textové súbory, umožňujú rozpoznať počítač užívateľa a zobrazenie webovej stránky
relevantným spôsobom, prispôsobením preferenciám užívateľa. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webových stránok z
ktorej pochádzajú, čas uloženia na počítači a originálne číslo.
3. Na čo sa používajú súbory cookie?
Súbory cookie sa používajú za účelom prispôsobenia obsahu webových stránok k preferenciám užívateľa a optimalizáciu
využitia webových stránok. Sú tiež používané pre prípravu anonymných, súhrnných štatistík, ktoré nám pomáhajú pochopiť,
ako môže užívateľ čo najlepšie využiť webové stránky, čo umožňuje zlepšenie ich štruktúry a obsahu, s výnimkou osobných
údajov užívateľa.
4. Aké súbory cookie používame?
Používame dva typy cookies - "session" a "fixed". Predchádzajúce sú dočasné textové súbory, ktoré zostávajú na počítači
užívateľa, kým sa odhlási z internetových stránok alebo zatvorí aplikácie (webového prehliadača). “Fixed” textové súbory
zostávajú v počítači užívateľa po dobu definovanú v parametroch cookie alebo kým nie sú odstránené manuálne užívateľom.
Súbory cookie používané partnermi prevádzkovateľa webových stránok, vrátane užívateľov bez obmedzenia , sú predmetom
ich vlastnej politiky ochrany osobných údajov.
5. Obsahujú súbory cookie osobné údaje?
Osobné údaje zhromaždené pomocou súborov cookie môžu byť zhromažďované len na vykonávanie určitých funkcií pre
užívateľa. Tieto dáta sú šifrované takým spôsobom, aby neumožnil prístup pre neoprávnené osoby.
6. Vymazanie súborov cookie
Všeobecne platí, že aplikácia používa na prehliadanie webových stránok možnosť ukladania súborov cookie na počítači v
predvolenom nastavení. Tieto nastavenia možno zmeniť tak, že automatická správa súborov cookie je blokovaná v nastavení
webového prehliadača alebo je užívateľ informovaný zakaždým, keď sú cookies odoslané na jeho počítač. Podrobné informácie
o možnostiach a spôsoboch pracovania so súbormi cookie sú k dispozícii v aplikácii (webový prehliadač) nastavenie.
Obmedzenia použitia súborov cookie môže mať vplyv na niektoré funkcie na internetových stránkach.

