Informácie ohľadne využívania cookie
Používaním týchto stránok vyjadrujete Váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov
spôsobom, ako je to uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov podľa všeobecného
nariadenia na ochranu osobných údajov (GDPR).Pokiaľ s podmienkami nesúhlasíte,
nepoužívajte Webovú stránku a neposkytujte nám žiadne svoje údaje.
ZVT- FONAR, a.s. rešpektuje Vaše právo na súkromie, pokiaľ navštívite našu Webovú stránku
a pokiaľ s nami budete komunikovať elektronickou cestou. Používame všetky nutné opatrenia
a robíme maximum pre to, aby sme zabezpečili všetky osobné informácie, ktoré nám predáte.
Prevádzkovateľ internetových stránok
ZVT-FONAR, a.s.
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Čo sú súbory cookie
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v počítači alebo zariadení pri
návšteve webovej stránky. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej
pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta
súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila.
Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú tvoj počítač. Každý používateľ prezeraním
našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto
skutočnosti je upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším
prezeraním našej webovej stránky
Aké súbory cookie používame
Cookies používame za účelom zlepšenia našich služieb a pomáhajú k správnej funkčnosti
našich stránok. Na stránkach www.fonar.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies.
Dočasné cookies (session cookie) slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu
používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies nemusia niektoré funkcie vôbec fungovať,
alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača
automaticky vymažú. Trvalé cookies (persistent cookie) obsahujú nastavenia používateľa a

slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na
štatistické alebo reklamné účely. Zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo
pokiaľ ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo Vašom zariadení závisí od
nastavenia samotnej cookie a nastavenia tvojho prehliadača). Na našich webových stránkach
používame niekoľko typov cookies.
Základné súbory cookie
Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú
používanie základných funkcií. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia,
umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia,
predvyplnenie formulárov a podobne. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré
tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť
bezchybný chod stránok.

Prevádzkové súbory cookie
Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate
naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej
stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na
analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ
tieto cookies zakážete, nemôžeme ti zaručiť bezchybný chod našich stránok.
Reklamné súbory cookie
Reklamné súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie
obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať
informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj
na rozpoznanie vašej opätovnej návštevy niektorej z webových stránok, ktoré sú súčasťou
našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah a
reklamy, ktoré sú pre teba relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú
komunikáciu, ale aj obmedziť počtu zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných
kampaní.
Súbory cookie tretích strán
Na stránkach www.fonar.sk sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok.
Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré
nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa
nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje

spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube
alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán, kde
nemáme kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako
tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady
používania súborov cookie týchto služieb.

Odmietnutie používania súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou internetového prehliadača. Väčšina
prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Súbory cookie je
možné pomocou webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých
súborov cookie. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory
cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach.
Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk
Firefox
https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Budeme rešpektovať, pokiaľ si predvolené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých
cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.
Svojím súhlasom zároveň povoľujete, aby sme ako prevádzkovateľ súbory cookies využili na
vlastné účely. Váš súhlas trvá po dobu zachovania nastavení internetového prehliadača.
Zmenou nastavení internetového prehliadača alebo zákazom používania súborov cookies Váš
súhlas zaniká.
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