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Čo sú cookie súbory 

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do Vášho internetového prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Sú 
uložené buď prechodne v operačnej pamäti vášho zariadenia, ktoré používate na prezeranie webových stránok (cookies 
relácie) alebo trvalo na pevnom disku (trvalé cookies).

Webovým stránkam cookie súbory umožňujú si zapamätať informácie o Vašej návšteve -  napr. preferovaný jazyk, 
veľkosť písma a ďalšie nastavenia. Nasledujúca návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie, rýchlejšie bez zbytočného 
zdržiavania a efektívnejšie.

Ako používame súbory cookies

Na našich stránkach využívame:
funkčné cookies, analytické cookies, cookies pre zlepšenie výkonu webu a marketingové cookies.
Funkčné cookies sú nevyhnutné a pomáhajú zabezpečiť základnú funkčnosť našich Webových stránok.

Analytické cookies používame pre účely zlepšenia našich webových stránok. Pomáhajú nám pochopiť, ako návštevníci 
používajú naše stránky.Využívame systém Google Analytics s prepojením na Search Console. Prostredníctvom týchto 
nástrojov sledujeme aktivity návštevníkov našich webových stránok , ich základné demografické údaje bez ukladania 
osobných údajov. Údaje, ktoré zbierame sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe.

Cookies pre zlepšenie výkonu zrýchľujú spracovanie Vašich požiadaviek na náš web a umožňujú si zapamätať 
Vaše predvoľby na stránkach.

Marketingové cookies na stránkach využívame pre účely výkonu reklamy. Reklamné súbory cookies (cookies 
tretej strany – Google AdWords) zhromažďujú informácie pre lepšie prispôsobenie zobrazovanej reklamy tzv.
remarketing. Údaje, ktoré sa takto zbierajú cez  remarketingové kódy sú anonymné a nie je možné ich priradiť 
konkrétnej osobe.

Vypnutie prispôsobenia reklám v Google účte
Ak nesúhlasíte so zbieraním štatistických údajov pre marketing cez remarketingový kód Google AdWords, môžete si 
zbieranie údajov vypnúť v nastaveniach svojho užívateľského Google účtu, v časti Osobné informácie a súkromie – Na-
stavenie reklám – Prispôsobenie reklám.
Upozorňujeme, že vypnutím prispôsobenia reklám si užívateľ reklamy nevypne, len sa nebudú prispôsobovať jeho ak-
tivitám na internete.  

Vypnutie súborov cookies

Hlavným účelom cookies je predovšetkým poskytnúť vám komfortné prehliadanie stránok na internete. Väčšina prehli-
adačov je štandardne nastavená tak, aby akceptovali cookies.
Môžete však svoj prehliadač nastaviť tak, aby cookies odmietal alebo vyžadoval dopredu povolenie o ich prijatí. 
Každý prehliadač je trochu iný a tak sa prosím pozrite do menu Pomocník /Nápoveda vo vašom prehliadači, aby ste 
zistili, ako správne nastaviť používanie cookies.
Prosím, buďte si vedomí toho, že pri vypnutých cookies nemusíte byť vždy schopní prezerať si určité časti stránok, prí-
padne niektoré naše služby pri vypnutých cookies nebudú fungovať správne.

Ako prevádzkovateľ stránky 
DENTAL CARE Dr. Rosa, s. r. o.  

používa súbory cookie


