Pravidlá používania cookies

Spoločnosť ENERGOPROGRES, s.r.o. spracúva cookies v zmysle Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o
ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

Naše identifikačné a kontaktné údaje
ENERGOPROGRES, s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava. Kontaktovať nás môžete aj
prostredníctvom emailu info(zavináč)energoprogres.sk alebo telefonicky 02/52623847.

Cookies
Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý cookie súbor.
Tento cookie súbor je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači
alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite
nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka "spozná" a ponúkne
vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy, v prípade
vypĺňania identifikačných údajov ponúkne doplnenie už vyplnených pri predchádzajúcich
návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazovať relevantný obsah
a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť.
Prečo spracúvame cookies?
Cookie, teda krátky reťazec písmen a čísel uložený na vašom zariadení pri návšteve webu
BiznisWeb.sk spracúvame preto, aby sme zistili, čo vás zaujíma. Ich prostredníctvom
zvyšujeme funkčnosť našej stránky a praktickosť jej využívania.
Využívaním nášho webu súhlasíte s využívaním technológie cookies.

Ako dlho spracúvame vaše cookies?
Dočasné cookies (session cookies) spracúvame až do doby, než vypnete internetový
prehliadač, resp. záložku v prehliadači.
Trvalé cookies (persistent cookies) zostavajú vo vašom prehliadači uložené tak dlho, kým
neuplynie ich živostnosť alebo ich manuálne neodstránite.

Ako skontrolovať nastavenie cookies
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na
stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači
a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. V niektorých
prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácií Cookies a teda k problému s
prihlásením sa napr. do našich internetových aplikácii (príklad www). Návod pre odstránenie
všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie.
Návody na vymazanie Cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch
Internet Explorer ™ http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows-vista/Block-or-allowcookies
Safari™ http://www.apple.com
Opera™ http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html
Mozilla Firefox™ http://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Google Chrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en
Vaše údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ a EEA.

