ZÁSADY POUŽÍVÁNIA SÚBOROV COOKIE
Táto webstránka používa súbory cookies. Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie
funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako
používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie
a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli
alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami
tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

Typy súborov cookies
Na prevádzku našich webových stránok používame rôzne typy súborov cookie. Niektoré
cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

Čo sú súbory cookies?
Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky.
Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk
a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia.
Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.
Zákon hovorí.
Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre
prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.
Základné funkcie
Tieto súbory cookies tvoria základ potrebný na prevádzku našich webových stránok. V týchto
súboroch sa uchováva napríklad overenie prístupu do zabezpečených častí webových stránok a ich
zakázaním nedokážeme zabezpečiť plnú funkčnosť.
Funkčné súbory cookies
Tieto súbory umožňujú využívať niektoré rozšírené funkcie webových stránok. Napríklad sa v
nich uchováva, či vám bolo už ponúknuté zapamätanie vyhľadávania, prípadne sa využívajú na
ukľadanie obľúbených inzerátov ak nie ste prihlásení...
Reklama
Pomocou týchto súborov cookie môžeme dynamicky zobrazovať reklamy tretích strán na
našich webových stránkach. Naše webové stránky tiež môžu obsahovať prvky, ktoré nastavujú súbory
cookie za subjekty tretej strany, napr. tlačidlo „Like“ služby Facebook alebo tlačidlo „Tweet“ služby
Twitter a podobne.
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Správa súborov cookie v prehliadači
Niektorí ľudia si ukladanie súborov cookie neprajú. Z tohto dôvodu umožňujú najnovšie
prehliadače používateľom spravovať súbory cookie podľa svojich potrieb. V niektorých prehliadačoch
môžete nastaviť pravidlá pre správu súborov cookie jednotlivých stránok, vďaka čomu získate lepšiu
kontrolu nad ochranou svojich osobných údajov. Môžete zakázať ukladanie súborov cookie zo
všetkých webových stránok okrem tých, ktorým dôverujete. V ponuke prehliadačov nájdete položku
Vymazať údaje prehliadania. Umožní vám vymazať súbory cookie a ďalšie údaje stránok a doplnkov
vrátane údajov uložených do zariadenia prehrávačom Adobe Flash Player (súbory cookie prehrávača
Flash). Ďalšou funkciou prehliadačov je režim inkognito. Režim inkognito môžete použiť pri
prehliadaní vtedy, keď nechcete, aby boli vaše návštevy či preberania na webových stránkach
zaznamenané v histórii prehliadania a preberania. Súbory cookie vytvorené v režime inkognito sa po
zavretí všetkých okien režimu inkognito vymažú.

Váš súhlas sa vzťahuje na nasledovné oblasti: www.rivas.sk
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