COOKIES
Čo sú súbory cookies a ako fungujú
Cookie je malý textový súbor obsahujúci písmena a čísla, ktorý sa ukladá vo vašom
zariadení (počítač, mobil a pod.) pri prezeraní webovej stránky. Do zariadenia sa
ukladá okamihom vstupu na webovú stránku. Umožňuje webovej stránke rozoznať
zariadenie užívateľa, avšak cookie sama o sebe neukladá ani nezbiera žiadne dáta
mimo vlastnej hodnoty.

Aké súbory cookies používame a na aký účel
InterWay na svojich webových stránkach www.interway.sk, www.webjetcms.sk,
www.webjetnet.sk, www.webjetlms.sk, www.webjetmsg.sk, www.webjetdms.sk,
www.webjetdsk.sk, www.webjet.sk, www.iwaycloud.sk používa na účel neustáleho
skvalitňovania našich služieb a ich zlepšovania a prispôsobovania vašim záujmom
a potrebám.
InterWay využíva na svojich webových stránkach tieto súbory cookies:
POVINNÉ (NUTNÉ, TECHNICKÉ) – je na nich závislá funkčnosť samotných webových
stránok. Umožňujú webovým stránkam ich základné funkcie ako je napr. navigácia
stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webových stránok. Bez týchto cookies
webové stránky nemôžu fungovať.
ŠTATISTICKÉ – umožňujú anonymne zbierať a spracovávať informácie pre štatistické
analýzy. Prostredníctvom štatistických cookies sledujeme napr. návštevnosť našich
webových stránok, počet zobrazení webových stránok, hlavné kanály príchodu
užívateľov, zoznam najprezeranejších podstránok. Tieto cookies využívame najmä
na účel zlepšovania a skvalitňovania dohľadateľnosti informácií na našich stránkach
a ich úprave tak, aby čo najviac zodpovedali Vašim potrebám. Štatistické cookies sa
nepoužívajú na zbieranie konkrétnych informácií o návštevníkoch.
MARKETINGOVÉ – používajú sa na účel zvýšenia atraktívnosti reklám.
COOKIES TRETÍCH STRÁN – na našich webových stránkach využívame aj prepojenia
a integrovaný obsah z iných webových stránok. Ide o cookies tretích strán (Google,
Yuoutube, Facebook, Doubleclick), ktorých kódy sme vložili na svoje stránky. Preto
môžu byť do vášho zariadenia počas používania našich webových stránok uložené
cookies týchto tretích strán, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad
o situácie, kedy naše stránky využívajú rôzne nástroje na analýzu (napr. nástroje
spoločnosti Google) alebo nástroje, ktoré používame na našich webových stránkach

pri poskytovaní služieb (napr. zobrazovanie obsahu na webových stránkach Youtube
alebo Facebook).

Ako dáva používateľ súhlas s používaním cookies
Cookies používame v prípade, ak máte vo svojom internetovom prehliadači povolené
ich prijímanie, pričom takéto nastavenie internetového prehliadača považujeme za
Váš súhlas s používaním cookies. Väčšina internetových prehliadačov má túto funkciu
automaticku povolenú.
Ak si neželáte, aby sme cookies používali, ich používanie môžete obmedziť alebo
zakázať prostredníctvom zmeny nastavení vášho internetového prehliadača.
Podrobnejšie informácie o nastavení a ukladaní súborov cookies nájdete na stránkach
poskytovateľov jednotlivých prehliadačov.
Informácie o možnostiach vypnutia cookies môžete nájsť na
http://www.youronlinechoices.com/sk/
Dovoľujeme si vás upozorniť, že prípadné zmeny nastavení vášho internetového
prehliadača a zákaz používania cookies môžu negatívne ovplyvniť funkčnosť našich
webových stránok (naše webové stránky a ich prezeranie nemusia fungovať správne).

Doba spracovania (uchovávania) cookies
Doba spracovania (uchovávania) cookies sa líši od účelu, na ktorý sú cookies
uchovávané.
Podľa účelu uchovávania cookies delíme na dva súbory, a to:
•
•

krátkodobé (dočasné) – ostávajú vo vašom zariadení do zavretia
internetového prehliadača (po zatvorení prehliadača sa vymažú)
dlhodobé (trvalé) – zostávajú v internetovom prehliadači uložené dlhší čas,
a to na obdobie, ktoré závisí od nastavenia vášho internetového prehliadača
a nastavení cookies alebo na obdobie, pokiaľ cookies vy samy neodstránite.

