Cookie politika
Na iamwander.com používame cookies, aby sme urobili
webstránku užívateľsky-priateľskou. Zistite o hlavných typoch
cookies, ktoré využívame.
Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sú
stiahnuté do vášho zariadenia keď navštívite webovú stránku. Cookies sú
potom poslané naspäť k pôvodnej stránke pri každej nadchádzajúcej
návšteve, alebo aj ku inej webovej stránke, ktoré cookie rozpozná. Cookies sú
nápomocné, pretože webovým stránkam umožňujú rozpoznať zariadenia. Viac
informácií o cookies nájdete na:
www.allaboutcookies.org a w
 ww.youronlinechoices.eu

Cookies sú používané na mnoho rozličných účelov, ako napríklad efektívnu
navigáciu medzi stránkami, zapamätanie si vašich preferencií a vo
všeobecnosti zlepšujú skúsenosť používateľa. Môžu tiež zabezpečiť, že
reklamy, ktoré vidíte online budú relevantnejšie pre vás a vaše záujmy.
(Keď hovoríme o "cookies", máme na mysli aj web beacons a iné technológie,
ktoré zbierajú informácie podobným spôsobom ako cookies na webových
stránkach či v emailoch. Keď hovoríme o "webových stránkach", máme na
mysli aj mobilné aplikácie a emaily.)
Cookies na iamwander.com zvyčajne obsahujú:
● unikátny súbor mien od stránky, ktorá ich generovala
● hodnotu - informácia, ktorá rozpozná vaše predchádzajúce aktivity
● dátum vypršania, ktorý určuje ako dlho ostane cookie aktívny vo vašom
prehliadači predtým ako bude automaticky zmazaný.
Cookies používané na tejto stránke boli kategorizované na základe kategórií v
ICC UK Cookie guide. Nasleduje zoznam všetkých cookies používaných na
tejto stránke podľa kategórie.

Nevyhnutne nutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutné na to, aby vám umožnili pohybovať sa po stránke
a používať jej funkcie, ako napríklad mať prístup k bezpečným oblastiam
stránky. Bez týchto cookies, nemôžu byť poskytnuté niektoré služby, ktoré
žiadate ako napríklad nákupný košík pre e-billing. Keďže sú tieto cookies
prísne nevyhnutné, nemusíme žiadať o váš súhlas s ich používaním.

Prevádzkové cookies
Tieto cookies zbierajú informácie o tom, ako návštevníci používajú stránku,
napríklad ktoré stránky navštevujú najčastejšie, alebo či dostávajú nejaké
chybné hlásenia zo stránok. Tieto cookies nezbierajú informácie, ktoré
identifikujú používateľa.
Webové analýzy, ktoré využívajú cookies na zbieranie dát na zlepšenie výkonu
patria do tejto kategórie. Môžu byť použité napríklad na otestovanie dizajnu
alebo zaistenie toho, že vzhľad a pocit zo stránky sú pre užívateľa
konzistentné.
Niektoré z nich sú analytické cookies, používajúce analytický softvér tretích
strán, ktorý umožňuje monitorovať návštevnosť našich webových stránok.
Používame napríklad cookies od Google Analytics, ktoré nám s týmto
pomáhajú. Tieto analytické cookies, nám môžu povedať koľko používateľov
našej stránky sú muži a ženy, môžu zosumarizovať vekové skupiny
používateľov či ich určité záujmy. Všetky tieto informácie sú agregované, čiže
sú anonymné. Používajú sa iba na zlepšenie funkčnosti stránky.
Zistite viac o tom ako Google používa vaše dáta alebo odmietnite zdieľanie
vašich dát s Google.
Používaním stránok iamwander.com súhlasíte s tým, že môžeme umiestniť
tento druh cookies na vaše zariadenie.

Funkčné cookies
Tieto cookies umožňujú webovým stránkam zapamätať si rozhodnutia, ktoré
robíte (ako napríklad vaše používateľské meno, jazyk alebo región, v ktorom
sa nachádzate) a poskytujú zlepšené, osobnejšie funkcie. Napríklad môžu byť
tieto cookies použité tak, aby si zapamätali zmeny, ktoré vykonáte na veľkosti
textu, štýloch písma a iných častiach stránky, ktoré sa dajú prispôsobiť. Môžu
byť tiež použité na umožnenie služieb, o ktoré ste požiadali ako pozeranie
videa alebo komentovanie blogu. Informácie, ktoré tieto cookies zbierajú

môžu byť anonymizované a nemôžu sledovať vašu aktivitu na iných webových
stránkach.
Používaným stránok iamwander.com súhlasíte s tým, že môžeme umiestniť
tento druh cookies na vaše zariadenie.

Cielené či reklamné cookies
Tieto cookies zbierajú informácie o vašich používateľských zvykoch tak, aby
optimalizovali reklamy pre vás a vaše záujmy. Tieto cookies sú používané na
zobrazovanie reklám, ktoré sú relevantnejšie pre vás a vaše záujmy. Taktiež sú
používané na obmedzenie toho, ako často sa reklama zobrazí a pomáhajú
merať efektivitu reklamných kampaní. Zvyčajne sú umiestnené reklamnou
sieťou s povolením prevádzkovateľa stránky. Pamätajú si, že ste navštívili
stránku a táto informácia je zdieľaná s inými organizáciami ako aj
zadávateľmi reklám. Cielené či reklamné cookies sú často spojené s
funkčnosťou, poskytnutou inou organizáciou.
Používaným stránok iamwander.com súhlasíte s tým, že môžeme umiestniť
tento druh cookies na vaše zariadenie.

Cookies tretích strán a sociálne siete
Ak kliknete na hyperlink zo stránky iamwander.com vedúci na stránku tretej
strany (napríklad, ak 'zdieľate' obsah zo stránky iamwander.com s priateľmi či
kolegami na sociálnych sieťach), môžu vám byť zaslané cookies od tých
stránok.
Webové stránky tretích strán majú ich vlastné pravidlá ochrany osobných
údajov a cookies, ktoré iamwander.com nemôže kontrolovať. Prosím
skontrolujte stránky tretích strán pre viac informácií o ich cookies a o tom, ako
ich manažovať.

