Zásady používania súborov cookies na stránke www.elgas.sk
Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako spoločnosť ELGAS, k. s., so sídlom Robotnícka 2271, 017 01 Považská
Bystrica, IČO: 36 314 242 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sr, vložka č.: 10109/R
používa súbory cookies (ďalej len „cookies“) na webovej stránky www.elgas.sk.
Čo sú Cookies a na čo ich používame?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webovej
stránky a ukladané do vášho počítača alebo do iného zariadenia, keď navštívite našu webovú stránku. Cookies
nám umožňujú identifikovať, že z vášho zariadenia navštevujete našu webovú stránku a tiež analyzovať
používanie našich webových stránok. Niektoré špecifické súbory cookies sú nevyhnutné pre fungovanie a údržbu
našej webovej stránky. Súbory cookies používame na správnu funkčnosť našej webovej stránky a na neustále
zlepšenie našich služieb, aby sme ich mohli prispôsobiť vašim záujmom a potrebám. Súbory cookies, ktoré
používame, nepoškodzujú váš počítač.
Viac informácií o súboroch cookies nájdete na stránke: AboutCookies.org - http://www.aboutcookies.org
Aké súbory Cookies používame?
Na našej webovej stránke používame tri druhy cookies:
Dočasné Cookies (session cookie)
Dočasné súbory cookies sa uchovávajú vo vašom zariadení len do doby, kým neukončíte prácu s prehliadačom.
Dočasné cookie sa pri vypnutí prehliadača webových stránok automaticky vymažú. Tieto cookies sú nevyhnutné
pre zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky.
Trvalé Cookies (persistent cookie)
Trvalé súbory cookies zostávajú uchované vo vašom zariadení oveľa dlhšie. Doba ponechania súborov cookies vo
vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača. Tieto cookies zostávajú
v úložisku kým ich ručne neodstránite alebo kým uplynie ich vopred stanovená doba platnosti.
Súbory cookies tretích strán
V súčasnosti v rámci našej webovej stránky používame ako dodávateľov aj tretie strany ako:
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Pre niektoré funkcie náš web používa súbory cookies nasledujúcich tretích strán:
o Facebook
o Facebook Business Manager
o Facebook Analytics
o Instagram
o Linkedln
o Linkedln Campaign Manager
o YouTube
o Google Analytics,
o Google Tag Manager
o Google Ads
o Google Search Console
o Mailchimp
o Strossle

Tieto prepojenia (akýkoľvek iný obsah od dodávateľov z tretej strany) môžu obsahovať súbory cookies týchto
tretích strán, ktoré môžu tieto v niektorých prípadoch použiť na vlastné účely. V databáze sa zapisujú cookies na
dobu 6 mesiacov, následne sa mažú automaticky. Z tohto dôvodu ak chcete vedieť ako tieto tretie strany
používajú súbory cookies, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies príslušnej
tretej strany napríklad:
Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/ a https://www.facebook.com/policy/cookies/printable
Google https://cloud.google.com/security/gdpr a https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#%3Fmodal_active=none
LinkedIn https://www.linkedin.com/help/linkedin/topics/6701/6702/87080
Strossle https://www.strossle.com/publishers/gdpr-publishers
Naša webová stránka využíva v súvislosti so súbormi Cookies aj službu Google Analytics, na analýzu webovej
stránky od spoločnosti Google Inc. („Google“). V prípade, ak by ste mali záujem o podrobnejšie informácie o
používaní Cookies touto službou, navštívte stránku Google Analytics: http://www.google.com/analytics/terms/de.html.
Ako odmietnuť používanie Cookies?
Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookies automaticky. Ak súbory cookies nechcete používať môžete v
nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť alebo si nastaviť používanie iba niektorých z nich v
závislosti na typu prehliadača. Nastavenie súborov cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch nájdete na
nasledujúcich odkazoch:
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en%20-%20GB
Internet explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Firefox https://support.mozilla.org/sk/kb/odstranenie-cookies
Safari https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac

