Ochrana osobných údajov a používanie cookies
Webová stránka events4business.sk pasívne zhromažďuje informácie o používaní stránky
využitím rôznych technológií, napr. IP adresa, cookies apod.. Používaním tejto webovej stránky
vyjadrujete súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov a používania súborov cookies, ktoré sú
uvedené nižšie.

Použitie súborov cookies
Cookies sú malé súbory, ktoré na pevný disk vášho počítača ukladá prehliadač. Súbory cookies
môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastavenia prehliadača ani nebudú
ukladať. Väčšina prehliadačov ukladá súbory cookies automaticky.
MARKONA, s.r.o. využíva súbory cookies pri analýze použitia webových stránok nástrojom
Google Analytics. Účelom je štatistická analýza webových stránok.
Našu stránku môžete prehliadať aj bez súborov cookies, ale v tomto prípade môže byť čiastočne
obmedzená jej funkčnosť. Odporúčame vám preto, aby ste vo svojom prehliadači súbory cookies
neblokovali. Ak napriek tomu chcete zabrániť ukladaniu súborov cookies na počítač, zmeňte
nastavenie prehliadača.

Použitie nástrojov Google Analytics a Google Remarketing
Na stránkach events4business.sk sa používajú služby spoločnosti Google Inc. (ďalej len
„Google“) Analytics a Remarketing. U týchto služieb sa používajú cookies. Získané informácie o
používaní tejto webovej stránky budú prenášané na server spoločnosti Google v USA a tu
uložené. IP adresa bude spoločnosťou Google skrátená o posledné tri miesta, aby bolo
znemožnené jednoznačné priradenie k fyzickej osobe. Spoločnosť Google okrem toho rešpektuje
ustanovenia o ochrane osobných údajov zmluvy „US-Safe-Harbor“ a je registrovaná v programe
„Safe Harbor“ Ministerstva obchodu USA. Spoločnosť Google tieto informácie využíva z
poverenia spoločnosti MARKONA, s.r.o. za účelom vyhodnotenia používania webovej stránky a
poskytovania ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu. Spoločnosť
Google postúpi tieto informácie tretím stranám iba vtedy, ak to predpisuje zákon alebo ak tretie
strany tieto údaje spracovávajú z poverenia spoločnosti Google. Tretie strany, vrátane
spoločnosti Google, používajú uložené súbory cookies na inzerciu na základe predchádzajúcich
návštev používateľa na tejto webovej stránke. Spoločnosť Google nebude v žiadnom prípade
spájať vašu IP adresu s inými údajmi. Zhromažďovanie a ukladanie dát je možné kedykoľvek s
účinnosťou do budúcnosti odmietnuť. Používanie cookies spoločnosťou Google môžete
deaktivovať
otvorením
stránky
s
deaktiváciou
reklám
spoločnosti
Google
(http://www.google.com/policies/privacy/ads/). Upozorňujeme vás však, že v takom prípade je
možné, že nebudete môcť neobmedzene využívať všetky funkcie webovej stránky
events4business.sk. Používaním tejto webovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním
zistených dát vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedený účel.
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