Informačná povinnosť
COOKIES
Cookies si možno predstaviť ako malé textové súbory, ktoré sa uložia na váš počítač alebo
mobilné zariadenie v prípade, že tak určí webová stránka, ktorú navštívite. Tieto súbory sa
ukladajú do vášho prehliadača a obsahujú informácie o tom, z ktorej webovej stránky
pochádzajú, ako dlho majú byť uložené na vašom zariadení a taktiež uchovávajú nejakú
hodnotu (informácie o vás), napríklad zvolený jazyk stránky alebo prihlasovacie údaje. Na
našich stránkach využívame súbory cookies prvej strany, súbory, ktoré nastavujeme my, ako
aj súbory tretích strán. Ide o súbory z inej domény, ako je doména internetovej lokality, ktorú
práve navštevujete, a sú využívané na účely marketingových a reklamných činností.

AKÉ COOKIES VYUŽÍVAME?

NEVYHNUTNE POTREBNÉ COOKIES
Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky, ako aj pre
samotný chod cookie lišty, a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú
len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami,
ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo
vypĺňanie formulárov.
NÁZOV

POSKYTOVATEĽ

FUNKCIA

LEHOTA

ccu

TARGETreal

Náhodne generovaný
identifikátor priradený
pre identifikáciu
používateľa na súhlase
s cookies, nastaví sa až
po tom, čo používateľ
potvrdil súhlas
s cookies.

1 rok

csc

TARGETreal

1 rok
Zapamätanie
aktuálneho
nastavenia rozsahu
používania cookies.

SÚBORY COOKIE SÚVISICE S FUNKČNOSŤOU (PREFERENČNÉ COOKIES)
Tieto súbory cookie zabezpečujú lepšiu funkčnosť a prispôsobenie obsahu, ako sú videá a
živý chat. Môžeme ich nastaviť my alebo externí poskytovatelia, ktorých služby sme pridali
na naše stránky. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, niektoré alebo všetky funkcie nemusia
fungovať správne.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti
skupiny Top privacy s.r.o. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú
dostupné na: https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf
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NÁZOV
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LEHOTA
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pre
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ste
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identifikátorov
posledných
5
zobrazených ponúk

20 dní

SÚBORY COOKIES SÚVISICE S VÝKONOM (ANALYTICKÉ COOKIES)
Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli
merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a
najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie,
ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie
nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.
NÁZOV

POSKYTOVATEĽ

FUNKCIA

LEHOTA

_ga_6V8SN51SXD

TARGETreal

150 dní

_ga

TARGETreal

Používa
sa
na
zachovanie
stavu
relácie.
Registruje
jedinečné
ID, ktoré sa používa
na
generovanie
štatistických údajov o
tom, ako návštevník
používa
webovú
stránku.

150 dní

COOKIES „TRETÍCH STRÁN“
Cookies „tretích strán“, ako ich na našich platformách nazývame, predstavujú súbory
cookies, ktoré sú využívané/získavané tretími stranami a to tak, že na našej stránke
využívame ich „služby“ (napr. videá z Youtube, tlačidlo pre zdieľanie obsahu na sociálnej
sieti, Google fonty, Google mapy a pod.). Tieto služby sú embedované z domény externého
poskytovateľa do webstránky prevádzkovateľa. Prostredníctvom týchto služieb sa do
počítačov jednotlivých užívateľov ukladajú súbory cookies, ktoré tretie strany následne
využívajú.
Na využitie cookies „tretích strán“ je potrebný súhlas užívateľa. Ak vy ako užívateľ
neudelíte prevádzkovateľovi súhlas pre využitie cookies „tretích strán“ alebo si nezvolíte

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti
skupiny Top privacy s.r.o. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú
dostupné na: https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf
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žiadnu z uvedených možností cookie lišty, niektoré funkcie stránky Vám nebudú fungovať
tak ako majú.
Príklad: Na stránke využívame embedované videá a vy ako návštevník nám neudelíte súhlas s ich
využitím. Je možné, že v takom prípade sa Vám video na stránke vôbec nezobrazí, čo môže viesť
k zníženiu Vášho zážitku z nášho webu. Najhoršou alternatívou je spomalenie samotného webu.

Prevádzkovateľ na svojej webovej stránke využíva nasledovné cookies „tretích strán“:
Youtube
Matterport (virtuálna prehliadka)

Kontaktné údaje

TARGETreal Martin s. r. o.

prevádzkovateľa:

Jána Milca 789/9
010 01 Žilina
IČO: 53764862

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti
skupiny Top privacy s.r.o. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú
dostupné na: https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf

