Pre zlepšenie našich služieb používame cookies. Používaním tejto internetovej stránky nám
udeľuješ súhlas na zhromažďovanie informácií prostredníctvom cookies. Prečítaj si viac o
cookies aj o tom, aké máš možnosti ich ovládať.
Pravidlá používania cookies
Na webovej lokalite www.hikemates.com používame súbory cookies. Súhlas s používaním
súborov cookies môžeš udeliť zakliknutím políčka v lište, ktorá sa ti automaticky zobrazí pri
návšteve tejto webovej lokality.
Čo sú cookies?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová lokalita www.hikemates.com ukladá do tvojho
počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Cookies, ktoré používame umožňujú webovej
lokalite rozpoznať ťa a následne ti sprístupniť požadovanú službu. Prostredníctvom cookies
môže webová lokalita zaznamenať taktiež nastavenia tvojho internetového prehliadača,
jazyka, ktorý uprednostňuješ a pod. Tvoja budúca návšteva webovej lokality tak môže byť
rýchlejšia a komfortnejšia. Bez súborov cookies by prehliadanie webovej lokality bolo
komplikovanejšie a jej funkčnosť by nemusela byť bezchybná. Cookies nám pomáhajú
neustále skvalitňovať a rozvíjať ponuku a nastavenia našich služieb a prispôsobovať ich
tvojim preferenciám a potrebám. Na základe cookies možno analyzovať a štatisticky
vyhodnocovať používanie služieb a inzercie na webovej lokalite a následne vylepšovať jej
obsah, funkčnosť či dizajn, ako aj efektívnejšie a relevantnejšie cieliť marketingovú
komunikáciu.
Ako spravovať a vymazať cookies?
Internetové prehliadače zvyčajne automaticky prijímajú cookies už v preddefinovanom
nastavení. Pomocou nastavenia svojho prehliadača môžeš cookies úplne odmietnuť alebo
selektívne prijímať iba niektoré cookies. Taktiež môžeš vymazať cookies uložené vo svojom
počítači, mobile alebo inom zariadení. Ak si nepraješ, aby sme cookies v tvojom prehliadači
používali, môžeš ho nastaviť tak, aby cookies odmietal alebo aby ťa informoval o pokuse
uložiť cookies do tvojho zariadenia vždy, keď sa o to webová lokalita pokúsi. Pokiaľ však
používanie cookies úplne odmietneš, webovú lokalitu síce budeš môcť naďalej navštíviť,
avšak niektoré jej vlastnosti nemusia fungovať správne. Z toho dôvodu odporúčame
ponechať cookies aktivované. Informácie o jednotlivých internetových prehliadačoch a o
spôsobe nastavenia cookies môžetš nájsť na nasledujúcich webových stránkach:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=sk_SK
https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

