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OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
POUŽÍVANIE COOKIES

Spolo nos  Qualited s.r.o. používa na svojich webových stránkach cookies,  so zámerom prispôsobi  ich 
obsah a dizajn preferenciám návštevníka. Sledovanie cookies u ah uje navigáciu a umož uje vysokú mieru 
užívate ského komfortu webovej stránky. Cookies sú miniatúrne "súbory", ktoré sa uložia na pevný disk 
návštevníka. Sú zložené z re azca písmen a íslic, a teda neindetifikujú užívate a ako osobu.  
 
Cookies pomáhajú aj pri identifikácii zvláš  populárnych oblastí internetovej ponuky spolo nosti, ím 
prispievajú k zvyšovaniu kvality ponuky elektronickej prezentácie a prispôsobenie obsahu potrebám a 
požiadavkám návštevníkov. Cookies sa môžu využíva  na zistenie opakovanej návštevy webu z jedného 
po íta a. Identifikuje sa len cookie na po íta i užívate a. V prípade súhlasu návštevníka je možné uloži  
osobné údaje do cookies, napríklad pre u ah enie chráneného prístupu on-line, takže nemusí opakovane 
zadáva  niektoré údaje (napríklad pri vypl ovaní formulárov na prihlásenie, odoslanie dopytov a pod.) 
 
Údaje získané prostredníctvom webovej stránky za pomoci technológie "cookies" môžu by  použité najmä  
na nasledovné ú ely: 
 
>> zhromaž ovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívatelia stránok používajú stránky, napr. ktoré 
stránky sú navštevované naj astejšie, alebo i návštevníci alebo užívatelia stránok prijímajú správy o 
chybách at . - tieto cookies sú používané najmä na vylepšenie funk nosti a funkcionality budúcich verzií 
stránok; 
 
>> pre online inzerciu sa využíva okrem iného reklamné oznámenie zamerané na základe minulého správania, 
i niektorých demografických údajov; v aka tomu sa môže užívate  stretnú  s grafickými reklamami 

Qualited na rôznych serveroch, ktoré navštívi. Reklamy, ktoré sa zobrazujú, sú priebežne optimalizované 
pod a predchádzajúcich návštev a zobrazení na tejto webovej stránke; 
 
>> analyzovanie, ako návštevníci používajú webovú stránku za pomoci cookies Google Analytics. Google 
spracováva údaje získané prostredníctvom webovej stránky v anonymnej podobe; 
 
>> videonahrávky a sledovanie správania užívate ov na webových stránkach.  
 
Webové stránky Qualited, s.r.o. je možné prezera  aj bez cookies. Vä šina prehliada ov akceptuje cookies 
automaticky. Zápis cookies na pevný disk môže by  vypnutý tak, že v nastaveniach prehliada a zvolí užívate  
"neakceptova  cookies". Presné nastavenie tejto funkcie je k dispozícii v návode k prehliada u. Cookies, ktoré 
sa do po íta a užívate a už dostali je možné kedyko vek vymaza .  
 
Neakceptovanie cookies môže vies  k obmedzeniu funkcií aktuálnych marketingových ponúk. 


