Zásady používania súborov „cookies“
Spoločnosť BioEn s.r.o. so sídlom Muránska 404, 050 01 Revúca, IČO: 47 733 501, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 31011/S Vás v súlade s
§ 55 ods.5 Zákona NR SR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov týmto informuje o používaní súborov „cookies“, ich nastavenia a zmeny.
1) Vysvetlenie pojmu „cookies“?
Pojem „cookies“ znamená súbory. Ide o 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, ako napr. mobilného telefónu - smartphone
alebo tabletu). 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 webový prehliadač znovu načíta súbory „cookies“ a tieto
informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne „cookies“ vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré
používame, nepoškodzujú Váš počítač.
2) Aké typy „cookies“ využívame?
Základné súbory „cookies“
Tvoria základ webovej stránky www.gemerskeovecky.sk a umožňujú používanie základných funkcií,
akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými „cookies“ sú napr.
zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného
prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne. Bez týchto „cookies“ nemôžeme poskytovať
služby, ktoré tvoria základ používania webovej stránky www.gemerskeovecky. Pokiaľ tieto „cookies“
zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybnú funkčnosť webovej stránky www.gemerskeovecky.sk.
Prevádzkové súbory „cookies“
Pomocou prevádzkových „cookies“ zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate
naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky
ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a podobne. Tieto „cookies“ slúžia na analýzu a
vylepšovanie webovej stránky z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto „cookies“ zakážete,
nemôžeme Vám zaručiť bezchybnú funkčnosť webovej stránky www.gemerskeovecky.sk.
Funkčné súbory „cookies“
Funkčné súbory „cookies“ nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť webovej stránky
www.gemerskeovecky.sk. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej
návšteve webovej stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality a podobne, aby ste ich nemuseli
znova nastavovať. Použitie týchto „cookies“ záleží výhradne na Vašom nastavení.
3) Používanie súborov „cookies“
Používaním webovej stránky www.gemerskeovecky.sk prevádzkovanej spoločnosťou BioEn, s.r.o.
vyjadrujete súhlas s použitím „cookies“ v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak
navštívite webovú stránku, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov „cookies“, nevykonáte
zmenu nastavení Vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve webovej stránky
považujeme to za prijatie podmienok webovej stránky www.gemerskeovecky.sk a súhlasíte s
používaním súborov „cookies“.

4) Dôvody používania súborov „cookies“?
Súbory „cookies“ používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby,
prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah, ako aj na vytváranie
zaujímavých ponúk pre Vás. BioEn, s.r.o. nepoužíva údaje získané používaním „cookies“ ako
kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.
5) Možnosti zmeny nastavenia „cookies“?
Internetové prehliadače majú prevažne nastavené automatické akceptovanie súborov „cookies“.
Toto nastavenie je možné 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. Ak používate rôzne zariadenia na prístup k webovej stránke (napr. počítač,
mobilný telefón - smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení
prispôsobiť Vašim preferenciám „cookies“.
6) Ako dlho si informácie ponechávame?
Informácie zo súborov „cookies“ si ponechávame v závislosti od ich typu. Platnosť súborov typu
"session cookies" vyprší hneď po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory „cookies“,
vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), môžu mať platnosť aj niekoľko mesiacov.
7) Prečo si ponechať nastavenie „cookies“?
Je na Vašom rozhodnutí akým spôsobom nastavíte povolenie pre používanie „cookies“ vo webovom
prehliadači. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať vplyv na obmedzenú funkčnosť webovej
stránky www.gemerskeovecky.sk a znížený užívateľský komfort.

