Zásady používania súborov cookies
Tieto zásady používania cookies sa vzťahujú na web herbforce.cz, ktorý je prevádzkovaný:
Matej Posluch, ako prevádzkovateľ HERBFORCE CZ, s.r.o.
IČO: 08 136 424
S miestom podnikania Rybna 24, Praha, 1100, Česká republika
webové sídlo podnikateľa: www.herbforce.cz
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
tel. +420 907 107 577, e-mail: info@herbforce.cz
Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé
dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít.

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 používame súbory cookie?
Jednotlivé cookie súbory sa u nás využívajú iba na účel, ktorý je pri nich uvedený v nižšie uvedenej
tabuľke. Na našom webe používame nasledujúce cookie súbory:
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Aké druhy cookie súborov používame?
Nevyhnutné cookies sú nevyhnutné pre funkčné webové stránky. Keďže webové stránky nemajú pamäť
tieto cookies spravidla umožňujú základné funkcie, ako je navigácia na stránke, obsah nákupného košíka
a pod. Bez týchto súborov webstránky nemôžu fungovať.
Štatistické cookies pomáhajú prevádzkovateľom webových stránok, aby prostredníctvom anonymného
hlásenia a zbierania informácií o návštevníkoch webu pochopili ako sú ich webové stránky používané
a ako majú komunikovať so svojimi návštevníkmi.
Marketingové cookies sú využívané na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Ich účelom je
zobrazovať pre návštevníka také reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.
Ako kontrolovať súbory cookie?
Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – ďalšie podrobnosti si pozrite na
stránke aboutcookies.org, alebo http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm.
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.
Väčšina prehliadačov prednastavene umožňuje ukladanie cookies. Ak chcete zakázať všetky súbory cookie
prostredníctvom prehliadača, kliknite na príslušný link a postupujte podľa pokynov:
• Google Chrome
• Mozzila Firefox
• Internet Explorer
• Opera
• Safari

Používanie súborov cookie na tejto webovej lokalite môžete jednoducho prijať alebo odmietnuť
kliknutím na jeden z týchto odkazov: Súhlasím s používaním cookies / Nesúhlasím s používaním cookies.

