Tento web využívá
cookies
Dobrý den, jsem Mark Keruľ, provozovatel tohoto webu a na této
stránce vám chci vysvětlit, co je to cookies, jaké cookies využívá
tento web a jak můžete využití cookies naším webem zamezit.

Kdo je správce?
Soubory cookie jsou dle nařízení GDPR osobním údajem.
Správcem vašich osobních údajů je Marek Keruľ, Záhradná 3,
056 01 Gelnica, Slovenská republika, IČ: 47398035, DIČ:
SK2023868077.
Provozuji webové stránky www.vedaozivote.sk. Vůči vašim
osobním údajům (včetně cookies) jsem v pozici správce: určuji,
jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak
dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se
zpracováním budou pomáhat.

Co jsou to cookies?
Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají v počítači
nebo v mobilním zařízení, když navštěvujete webovou stránku.
Soubory cookie jsou široce využívány poskytovateli online
služeb, protože usnadňují a urychlují interakci mezi uživateli a
webovými stránkami, umožňují zlepšit cílení a relevanci reklam,
sbírat analytická data a celkově poskytnou návštěvníkům webu
lepší zážitek.

Soubory cookie nastavené webovými stránkami (v tomto
případě Placen za svou existenci) se nazývají "cookies první
strany". Cookies nastavené jinými stranami, než je webová
stránka nebo vlastník platformy, se nazývají cookies třetích
stran. Soubory cookie třetích stran umožňují poskytovat
speciální funkce, jako je například reklama, interaktivní obsah,
nebo analytika. Třetí strany, které nastavují tyto cookies, mohou
následně rozpoznat váš počítač nebo zařízení jak při návštěvě
dotyčné webové stránky, mobilní aplikace nebo platformy, ale i
při návštěvách některých jiných webových stránek nebo
mobilních aplikací.
Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují
identiﬁkovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní
identiﬁkační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami
poskytnout.

Proč používáme cookies?
Používáme soubory cookie prvních stran i třetích stran z několika
důvodů. Některé soubory cookie jsou vyžadovány z technických
důvodů, aby naše webové stránky fungovaly, a označujeme je
jako "základní" nebo "nezbytně nutné" cookies. Jiné soubory
cookie nám také umožňují sledovat a zaměřovat zájmy našich
uživatelů, aby zlepšili zkušenosti na našich webových stránkách,
popřípadě cílení našich reklam. Třetí strany poskytují soubory
cookie prostřednictvím našich webových stránek pro účely
analýzy a další účely.

Jaké cookies zaznamenáváme?
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP
adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky
přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich aﬃliate
partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu,
aﬃlaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme
jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu
vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Pokud navštívíte náš web a máte zpracování cookies povoleno
ve svém prohlížeči, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím
souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu
navštívíte a následně na základě toho zlepšit cílení a relevanci
našich Facebookových reklam, a to po dobu maximálně 1 roku
od vaší poslední návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše
reklamy na Facebooku vidět, můžete zobrazování našich reklam
zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu,
popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje
preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby
pro reklamy.
Koho využíváme pro zpracování cookies?
Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc.,
sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností
Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí,
dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
#nosharing.
Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc.,
sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané

cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v
souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://
www.facebook.com/full_data_use_policy
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který
neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete
na svém počítači zakázat.

Jak odmítnout ukládání cookies?
Máte právo rozhodnout, zda chcete soubory cookie přijmout
nebo odmítnout. Předvolby cookie pro přijetí/odmítnutí cookies
můžete nastavit v rámci svého webového prohlížeče. Pokud se
rozhodnete soubory cookies odmítnout, můžete stále používat
naše webové stránky, ačkoli váš přístup k některým funkcím a
oblastem může být omezen. Jelikož přesný postup, jak můžete
odmítnout soubory cookie se liší v závislosti na prohlížeči, který
používáte, přesný postup jak soubory cookies odmítnout
naleznete v nápovědě svého prohlížeče.
Navíc většina reklamních sítí nabízí způsob, jak se vyhnout cílené
reklamě. Pokud se chcete dozvědět více informací, navštivte
http://www.aboutads.info/choices/ nebo http://
www.youronlinechoices.com.

Děkuji za vaši důvěru!

Mark Keruľ

