Súbory cookie – webové sídlo Tatry Super Ski
V súlade s čl. 173 zákona Poľskej republiky Telekomunikačné právo sa na webovom sídle používajú súbory
cookie obsahujúce dáta, predovšetkým textové súbory, ktoré sa uložia na koncovom zariadení používateľa.
Tieto súbory obyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu ich uchovania na koncovom
zariadení a unikátne číslo. Tieto súbory sa používajú na nasledujúce účely:
 aby používateľ mohol jednoduchšie používať webové stránky počas návštevy;
 pre identifikáciu používateľa v neskoršej dobe, ak otvorí stránku zo zariadenia, na ktorom boli uložené
súbory cookie;
 pre vytvorenie štatistík, ktoré pomôžu pochopiť, akým spôsobom používatelia webového sídla používajú
webové sídlo, vďaka čomu sa môže zlepšiť štruktúra a obsah tohto webového sídla;
 aby sa obsah webového sídla mohol prispôsobiť určitým používateľským preferenciám a používanie
webových stránok bolo zoptimalizované a prispôsobené individuálnym požiadavkám používateľa.
Na webovom sídle sa používajú nasledujúce druhy súborov cookie: „relačné” cookies sa ukladajú na koncovom
zariadení používateľa do času odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia webového prehliadača;
„trvalé” cookies sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa po dobu určenú v parametroch súborov cookie
alebo do momentu ich odstránenia používateľom; „analytické” cookies umožňujú hromadiť údaje o spôsobe
používania stránok webového sídla; „nevyhnutné” cookies umožňujú využiť služby dostupné na webovom sídle;
„funkčné” cookies umožňujú zapamätať nastavenia používateľa a individualizovať používateľské rozhranie;
„vlastné” cookies ukladá webové sídlo; „vonkajšie” cookies pochádzajú z iného webového sídla.
Rozsah automaticky hromadených dát závisí od nastavení webového prehliadača používateľa. Preto
odporúčame, aby používateľ skontroloval nastavenia svojho prehliadača, a tým aj zistil, aké údaje automaticky
sprístupní jeho prehliadač a prípadne tieto nastavenia upravil. V prípade potreby sa používateľ môže zoznámiť
z obsahom záložky „Pomoc“ používaného webového prehliadača.
Prevádzkovateľ webového sídla upozorňuje, že existuje možnosť upraviť podmienky uchovávania a odosielania
súborov cookie v nastaveniach webových prehliadačov, napr.:
 v prehliadači Internet Explorer
 v prehliadači Microsoft Edge
 v prehliadači Mozilla Firefox
 v prehliadači Chrome
 v prehliadači Opera
 v prehliadači Safari
Predvolené nastavenia webového prehliadača obyčajne povoľujú uchovávať súbory cookie
na koncovom zariadení používateľa, avšak používatelia webového sídla môžu tieto nastavenia meniť. Webový
prehliadač môže tiež súbory cookie odstrániť alebo ich automaticky blokovať. Detailné údaje o súboroch cookie
sú dostupné v nastaveniach alebo dokumentácii webového prehliadača, ktorý používateľ používa. Súčasne
upozorňujeme, že vypnutie súborov cookie nevyhnutných pri overovacom postupe, pre zaručenie bezpečnosti
alebo zapamätanie používateľských preferencií, ak sa takéto vyskytujú na webovom sídle, môže sťažiť
a v krajných prípadoch aj znemožniť používanie webového sídla (alebo funkcií ponúkaných na webovom sídle).
Prevádzkovateľ webového sídla upozorňuje aj na to, že niektoré údaje o správaní používateľa budú
zaznamenané v logoch na serveri. Takéto dáta sa môžu použiť len na správu webového sídla a aj pre
zabezpečenie riadneho poskytovania hostingových služieb. Prehliadaný obsah je identifikovaný cez URL adresy.
Okrem toho môžu byť zaznamenané aj: verejná IP adresa počítača, z ktorého bola odoslaná požiadavka (môže
to byť priamo počítač používateľa); názov klientskej stanice – identifikácia cez protokol http, ak takáto možnosť
je dostupná; používateľské meno, ktoré sa zadáva počas autorizácie, čas prijatia požiadavky, prvý riadok http
požiadavky, kód http odpovede, počet bajtov, ktorý bol odoslaný zo servera, URL adresa predchádzajúcej
stránky, ktorú navštívil používateľ (referer link) – ak navštívil stránku Prevádzkovateľa z odkazu, údaje
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o prehliadači používateľa, údaje o chybách, ktoré vznikli počas realizácie transakcie HTTP. Uvedené údaje sa
použijú len na účely prevádzky servera.
Na webovom sídle môžu byť umiestnené vonkajšie odkazy, ktoré umožňujú používateľom priamy prechod na
iné webové stránky (alebo prihlásenie sa na webové sídlo) prípadne počas používania webového sídla sa na
zariadení používateľa môžu uložiť súbory cookie od iných subjektov, najmä od dodávateľov aplikácií ako:
Facebook, Twitter, Instagram, Google+, aby používateľ mohol využiť funkčnosti webového sídla zintegrované
s týmito aplikáciami. Každý z uvedených dodávateľov určuje pravidlá používania súborov cookie vo vlastnej
politike súkromia, a vzhľadom na uvedené Prevádzkovateľ oznamuje, že nemá vplyv na politiku súkromia
a používania súborov cookie realizovanú týmito dodávateľmi. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame, aby ste
sa pred použitím ponúkanej funkcie/obsahu na inej webovej stránke alebo sídle zoznámili s ustanoveniami
politiky súkromia a využívania súborov cookie tejto webovej stránky alebo sídla, ak boli zverejnené, a ak nie sú
dostupné, tak odporúčame, aby ste v takomto prípade kontaktovali prevádzkovateľa takejto webovej stránky
alebo sídla pre získanie o tom potrebných informácií.
Postup pri spracúvaní osobných údajov na webovom sídle je uvedený v Politike súkromia webového sídla
v doméne www.tatrysuperski.pl
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