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UPOZORNENIE NA SÚBORY COOKIE
Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie
svojho efektívneho fungovania.
Toto Upozornenie na súbory cookie je súčasťou nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Viac
informácií o nás a o tom, ako chránime informácie o návštevníkoch, nájdete v našom Vyhlásení o
ochrane osobných údajov.
Aby sme vám mohli pohotovo poskytovať služby šité na mieru, musíme uchovávať a ukladať informácie o tom, ako používate túto webovú stránku. Robíme to pomocou malých textových súborov,
ktoré sa nazývajú súbory cookie. Súbory cookie obsahujú malé množstvo informácií a sťahujú sa do
vášho počítača alebo iného zariadenia prostredníctvom servera tejto webovej stránky. Váš webový
prehliadač potom posiela tieto súbory cookie späť na túto webovú stránku pri každej nasledujúcej
návšteve, aby vás dokázala identifikovať a zapamätať si napríklad vaše používateľské preferencie. Podrobnejšie informácie o súboroch cookie a o tom, ako fungujú, nájdete na webovej stránke
http://www.aboutcookies.org/.
Pri každom vašom použití tejto webovej stránky sa môžu zhromažďovať informácie použitím súborov cookie a iných technológií. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s naším používaním súborov cookie, ako sa uvádza v tomto Upozornení na súbory cookie, a tiež s používaním súborov cookie na iných národných, regionálnych alebo špecializovaných webových stránkach na doméne deloitte.com, ktoré navštívite, ako sa uvádza v ich príslušnom Upozornení na súbory cookie.
Aké súbory cookie používame a prečo?
Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sú potrebné, aby vám umožnili pohyb po webovej stránke
a používanie jej funkcií, ako napríklad prístup do zabezpečených častí, ktoré môžu obsahovať obsah
pre registrovaných používateľov.
Používame aj funkčné súbory cookie, ktoré zaznamenávajú informácie o vašich voľbách a ktoré nám
umožňujú prispôsobiť webovú stránku našim používateľom. Ide napríklad o zapamätanie si vášho
jazyka, regiónu alebo toho, že ste sa už zúčastnili prieskumu. Tieto informácie sú zvyčajne anonymné
a nepoužívajú sa na žiadny iný účel.
Používame, resp. naši poskytovatelia služieb tiež používajú analytické služby, ktoré nám pomáhajú
pochopiť, aký efektívny je náš obsah, aké záujmy majú naši používatelia a ako zlepšiť fungovanie
tejto webovej stránky. Okrem toho používame tzv. web beacons (webové signály) alebo sledovacie
pixely na sčítanie počtu návštevníkov a výkonnostné súbory cookie na sledovanie počtu návštev
jednotlivých používateľov tejto webovej stránky a ich frekvencie. Tieto informácie sa používajú len

na štatistické účely a nemáme v úmysle použiť ich na osobnú identifikáciu akéhokoľvek používateľa. Ak sa však zaregistrujete a prihlásite na túto webovú stránku, môžeme tieto informácie skombinovať s informáciami z našich webových analytických služieb a súborov cookie na podrobnejšiu
analýzu spôsobu, akým používate túto webovú stránku.
Táto webová stránka používa cielené súbory cookie na poskytovanie cielenej reklamy návštevníkom
tejto webovej stránky.
Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie, ktoré používame, kontaktujte nás.
Ako nastaviť súbory cookie?
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s umiestnením súborov cookie do vášho počítača alebo
zariadenia, ako je to vysvetlené vyššie. Súbory cookie však môžete nastaviť a spravovať rôznymi spôsobmi. Nezabúdajte, že odstránenie alebo zablokovanie súborov cookie môže mať vplyv na vašu
používateľskú skúsenosť a možno už nebudete mať plný prístup na niektoré časti tejto webovej
stránky.
Nastavenia prehliadača
Väčšina prehliadačov umožňuje zobrazenie vašich súborov cookie a ich jednotlivé odstránenie alebo
zablokovanie z konkrétnych alebo všetkých webových stránok. Upozorňujeme, že pri vymazaní
všetkých súborov cookie prídete o všetky vaše nastavenia vrátane vášho nastavenia explicitného
nesúhlasu so súbormi cookie, pretože to si vyžaduje nastavenie súboru cookie s explicitným nesúhlasom. Viac informácií o tom, ako zmeniť nastavenia vášho prehliadača na blokovanie alebo filtrovanie súborov cookie nájdete na stránke http://www.aboutcookies.org/ alebo http://www.cookiecentral.com/faq/.
Správa analytických súborov cookie
Máte možnosť explicitne nesúhlasiť so zaznamenávaním vášho anonymného prehliadania webových stránok prostredníctvom analytických súborov cookie. Používame týchto poskytovateľov služieb a viac o ich zásadách ochrany osobných údajov a možnosti explicitne nesúhlasiť s ich súbormi
cookie sa dozviete kliknutím na tieto odkazy:
Adobe: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Správa lokálnych zdieľaných objektov alebo flash súborov cookie
Lokálny zdieľaný objekt alebo flash súbor cookie funguje ako väčšina ostatných súborov cookie prehliadačov, ale môže uchovávať ďalšie typy informácií. Tieto súbory cookie nie je možné nastavovať
použitím mechanizmov uvedených vyššie. Niektoré časti tejto webovej stránky používajú tieto typy
súborov cookie na ukladanie používateľských nastavení pre media player a bez nich môžu nastať
problémy s prehrávaním určitého video obsahu. Tieto súbory cookie možno nastavovať manuálne
na webovej stránke Adobe.
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Sociálne tlačidlá
„Sociálne tlačidlá“ používame, aby sme našim používateľom umožnili zdieľať webové stránky alebo
dať si ich do obľúbených. Tieto tlačidlá odkazujú na stránky sociálnych médií tretích strán a tieto
stránky môžu zaznamenávať informácie o vašich činnostiach na internete vrátane činnosti na tejto
webovej stránke. Ak chcete presne vedieť, ako používajú vaše informácie, a zistiť, ako vyjadriť explicitný nesúhlas s týmito informáciami alebo ich vymazať, prečítajte si príslušné podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov týchto stránok.
Externé webové služby
Na zobrazenie obsahu v rámci tejto webovej stránky niekedy používame externé webové služby,
napríklad na zobrazenie obrázkov, prehrávanie videí a uskutočnenie ankiet. Rovnako ako pri sociálnych tlačidlách nemôžeme týmto stránkam, resp. externým doménam, zabrániť v zhromažďovaní
informácií o vašom používaní tohto vloženého obsahu.
E-mailová komunikácia
Môžeme tiež používať monitorovacie technológie, aby sme zistili, či ste si prečítali, preposlali alebo
klikli na určitý e-mail, ktorý sme vám poslali, aby sme mohli naše e-maily urobiť užitočnejšími a zaujímavejšími. Ak si neželáte, aby sme si overovali, či ste otvorili, preposlali alebo klikli na naše emaily, budete musieť zrušiť ich odber, pretože nedokážeme tieto e-maily posielať bez zapnutého
monitorovania. Registrovaní odberatelia si môžu kedykoľvek aktualizovať svoje komunikačné nastavenia tým, že nás kontaktujú. Odber tiež môžete zrušiť podľa pokynov v jednotlivých e-mailoch,
ktoré od nás dostanete.
Toto Upozornenie na súbory cookie môžeme priebežne meniť alebo dopĺňať podľa nášho uváženia. Pri zmene tohto upozornenia upravíme dátum zmeny v hornej časti tejto stránky a toto zmenené alebo doplnené Upozornenie na súbory cookie nadobúda účinnosť v súvislosti s vami a vašimi
údajmi k tomuto dátumu zmeny. Odporúčame vám, aby ste si pravidelne prečítali toto Upozornenie na súbory cookie, aby ste boli informovaní o tom, ako používame súbory cookie.

