COOKIES
V súlade s § 55 ods.5 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení
neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu
pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že
vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.
Čo sú cookies
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača
odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do
iného zariadenia s prístupom na internet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory
vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej
pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky internetový prehliadač znovu
načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies
vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
Používanie cookies
Používaním stránok prevádzkovaných ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova
3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335 vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s
nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v
prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavenia vášho
internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich stránok považujeme to za prijatie
našich podmienok používania súborov cookies. Arprog, akciová spoločnosť Poprad,
nepoužíva údaje získané používaním cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty,
elektronickej pošty alebo telefónu.
Aké cookies používame
Základné umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného
používateľa.
Prevádzkové slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na
zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu.
Čo ak nechcem cookies?
Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie
cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade,
že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe
„ pomoc“ každého prehliadača.
Prečo si ponechať nastavenie cookies?
Používanie cookies a ich povolenie v internetovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V
prípade vypnutia cookies však môžu mať naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a
znížený užívateľský komfort.

