Vyhlásenie o cookies
Naše stránky využívajú súbory cookies, t.j. zaznamenávajú Vašu IP adresu, informácie o tom,
koľko času strávite ich prezeraním a tiež o tom, z akých stránok k nám prichádzate. Cookies
sú teda textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači, a využívajú sa na meranie
návštevnosti a na prispôsobenie zobrazenia webových stránok. Vďaka týmto súborom Vám
vieme ponúknuť vyššiu kvalitu a lepší výkon našej stránky. Na základe toho považujeme
súbory cookies za náš oprávnený záujem.
Niektoré z cookies, ktoré využívame, sa automaticky po uzavretí Vášho prehliadača vymažú
(tzv. session-cookies). Iné v ňom zostávajú a umožňujú nám, rozpoznať Váš prehliadač, pri
ďalšej Vašej návšteve (pretrvávajúce cookies). Doba, na ktorú sa súbory cookies ukladajú, je
uvedená v nastaveniach pre cookies, v každom webovom prehliadači. Rovnako si v ňom
môžete nastaviť informovanosť o nasadení cookies a tiež môžete rozhodovať o ich prijatí,
odmietnutí, dokonca ich úplne vymazať.
Každý prehliadač spravuje nastavenia pre cookies rôzne. V sekcii, pomoc hlavného menu,
akéhokoľvek prehliadača, je popísaný spôsob, prostredníctvom ktorého môžete meniť Vaše
nastavenia pre cookies. Pre jednotlivé prehliadače ich môžete nájsť nasledovne:
Internet Explorer™
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Chrome™
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™
https://support.mozilla.org/sk/kb/blokovanie-cookies
Ak používate iný prehliadač, pozrite si špecifické informácie o súboroch cookies tohto
prehliadača.
V prípade neprijatia alebo zablokovania cookies, nemôžeme zaručiť, že naše stránky budú
pracovať bezchybne. Ak sa rozhodnete všetky, alebo len niektoré zo súborov cookies
zablokovať, nebudete môcť naplno využívať niektoré funkcie, ako je napríklad pridávanie
položiek do nákupného košíka, či pristúpenie k objednávke.
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Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán ako je napr. Google. Vzhľadom k tomu, že
naša spoločnosť doem, s.r.o. nemôže ovplyvniť šírenie takýchto cookies, prípadne ich
blokovať, odporúčame navštíviť takéto webové stránky, kde získate informácie o tom, aký
druh cookies uchovávajú a kde môžete upraviť ich parametre.
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