Súbory cookie
Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako tento webový portál (www.kartavmobile.sk) používa súbory cookie
a podobné technológie v zmysle smernice EÚ o ochrane súkromia a elektronických komunikáciách.
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory – cookie.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej
prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách
(ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo
prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo
svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však
pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré
služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnem a vymažem cookies?
Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identiﬁkovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak
budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Berte na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies,
bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu alebo
internetového prehliadača.

Informácia o používaní cookie
Nad touto webovou lokalitou sa vám zobrazí informácia o používaní súborov cookie. Kliknutím na tlačítko „Súhlasím“ sa do
vášho počítača uloží súhlas (cookies s názvom cookie_agreed a hodnotou 2), ktorý bude platný 1 den od udelenia súhlasu
alebo zmazania cookie. Následne vás webová lokalita vyzve pre opätovné udelenie súhlasu.

