COOKIES
Spoločnosť MADWIRE, s.r.o. (ďalej ako „MADWIRE“ , „ prevádzkovateľ“ alebo „my“)
zaznamenáva cookies na webovej stránke Gurmán.sk. Na tejto stránke používame rôzne
cookies a iné technológie sledovania, aby sme Vám – návštevníkom stránok - mohli
ponúknuť atraktívny obsah a umožniť plnohodnotné využívanie stránok a ich funkcií.
Návštevník webových stránok, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené
prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na konkrétnej
webovej stránke.
Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti stránok a k zaisteniu
vyššieho komfortu pri ich používaní tým, že napríklad umožňujú zapamätať si Vás pre ďalšiu
návštevu stránok. Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia
alebo čítať v nich uložené dáta. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy
pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé
cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj
po skončení prehliadania webovej stránky.
Nastavenia cookies
Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú
správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne
vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len
pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky
oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.
Ako využívame cookies:
Na ukladanie Vašich osobných nastavení
Pomáhajú nám identifikovať Vás ako unikátneho návštevníka, zapamätať si Vaše nastavenie
zvolené pri poslednej návšteve, napríklad rozloženie obsahu na stránke, výber konkrétnej
polohy alebo predvyplnenie Vašich prihlasovacích údajov.
Na cielené zobrazovanie reklamy
Reklamné cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na webových stránkach na základe
sledovania Vášho správania a vyhľadávania na internete, a to vďaka identifikácii v nastavení
Vášho prehliadača. Tieto súbory cookies neidentifikujú konkrétnu osobu, ale nastavenia
a preferencie anonymného používateľa konkrétneho počítača. Reklamné cookies sa
používajú aj na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy a sledovanie počtu
používateľov, ktorých zaujala.
Pre ukladanie anonymných štatistických záznamov využívame spoločnosť merania
spoločnosti Gemius SA, ktorej dáta sú podkladom pre tvorbu verejne prístupného prehľadu

návštevnosti webových stránok na Slovensku, služby Aimmonitor. Ďalšie informácie
o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Gemius SA, Vašich právach a o ochrane.
Aktivity spojené s meraním návštevnosti a analytikov (Google Alalytics, Hotjar, Live Agent) na
stránke vykonáva spoločnosť Zoznam, s.r.o.

Cookies tretích strán
Webová stránka Gurmán.sk využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou
Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky
a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Pre rovnaké účely využíva spoločnosť
Zoznam aj službu Hotjar. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou
Google a Hotjar Inc., Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach
o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google a Hotjar Inc.
Aby bolo možné prispôsobiť našu ponuku potrebám používateľa, spoločnosť Zoznam, s.r.o.
zhromažďuje, pomocou softvéru Google Analytics od spoločnosti Google dáta o používaní
internetovej stránky, pričom sa využívajú cookies. Zhromaždené dáta sa vyhodnocujú v
anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb. Na základe poverenia
prevádzkovateľom tejto stránky Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil používanie
stránky, vystavil reporty o aktivitách na stránke a aby prevádzkovateľovi stránky poskytol
ďalšie služby spojené s jej používaním.
Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť nastavením vášho prehliadača. Zaznamenávaniu
údajov cookies vzťahujúcich sa na vaše používanie stránky môžete zabrániť aj nainštalovaním
modulu prehliadača prostredníctvom nasledujúceho
odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Vyhlásenie Google o ochrane údajov je zverejnené
na http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.
Na webových stránkach sa prostredníctvom tzv. retargetingových technológií rôznych
poskytovateľov zbierajú v anonymizovanej forme informácie o správaní návštevníkov stránok
na účely marketingu a reklamy a ukladajú sa do cookies vo Vašom počítači. Následne sa
môžu na iných webových stránkach zobrazovať cielené odporúčania výrobkov, ktoré sú pre
Vás zaujímavé, ako personalizované reklamné bannery. Tieto dáta sa v žiadnom prípade
nedajú použiť na osobnú identifikáciu používateľa stránky. Ak si však napriek tomu neželáte,
aby sa Vám zobrazovali personalizované reklamné bannery, môžete tento zber a ukladanie
do budúcnosti odmietnuť kliknutím na ikonu zobrazenú v každom reklamnom banneri .
Na účely zobrazovania reklamy využíva spoločnosť MADWIRE, s.r.o. aj viacero reklamných
systémov prevádzkovateľov ako DoubleClick a Facebook custom, Facebook Impression.
Tento dokument nepredstavuje úplnú informáciu o podmienkach nakladania s údajmi, ale
jeho účelom je poskytnúť návštevníkom webovej stránky informáciu o zbieraní a ukladaní

cookies na vyššie uvedené účely, ktoré vykonáva spoločnosť Zoznam na základe dohody
s poskytovateľom služieb na konkrétnej webovej stránky. Informácie o ďalších aktivitách pri
zbieraní údajov a o prípadnom spracovaní osobných údajov na tejto webovej stránke Vám
môže poskytnúť poskytovateľ služieb na stránke.

