
Zásady používania súborov cookies pre psgroup.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

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.

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 službu Google Analytics, ktorá predstavuje jedno z najrozšírenejších

webových riešení na identifikáciu toho, ako lokalitu používate a spôsobov, ako môžeme váš

zážitok zlepšiť. Tieto súbory cookies môžu sledovať napríklad to, aký dlhý čas na lokalite

trávite a aké stránky navštevujete, aby sme vám aj naďalej mohli ponúkať zaujímavý obsah. 

Pre viac informácií o súboroch cookies Google Analytics navštívte oficiálnu stránku Google

Analytics.

Analýza tretími stranami sa používa na sledovanie a meranie používania tejto lokality, aby

sme vám aj naďalej mohli ponúkať zaujímavý obsah. Tieto súbory cookies môžu sledovať

napríklad to, aký dlhý čas na lokalite trávite a aké stránky navštevujete, čo nám pomáha

zisťovať ako by sme pre vás mohli lokalitu vylepšiť.

V niektorých prípadoch vám môžeme poskytovať obsah prispôsobený na základe toho čo

ste nám o sebe povedali buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom prepojenia na účet

sociálnych médií. Tieto typy súborov cookies nám jednoducho umožňujú poskytovať vám

obsah, ktorý by vás mohol zaujímať

Taktiež používame tlačidlá a/alebo doplnky sociálnych médií, ktoré vám umožnia prepojiť sa

rôznymi spôsobmi s vašou sociálnou sieťou. Na to, aby tieto tlačidlá a doplnky fungovali vám

nasledovné sociálne médiá vrátane: Facebook, Youtube, nastavia súbory cookies cez našu

webovú lokalitu, ktorá sa môže použiť na rozšírenie vášho profilu na ich webovej lokalite

alebo na poskytovanie údajov, ktoré držia na rôzne účely uvedené v ich zásadách

používania osobných údajov.

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.
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