Zásady používania souborov cookies na https://chefworks.sk/
Používaním webu súhlasíte so spôsobom, akým používame súbory cookies, v súlade s týmito
Zásadami používania súborov.
Čo je súbor cookie
Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívený web odošle do Vášho prehliadača. To nám umožňuje
rozpoznať Vás ako unikátneho návštevníka a budúca návšteva stránok pre Vás môže byť
jednoduchšia, slúži na zapamätanie si Vašich užívateľských údajov, zapamätanie histórie hľadania a
pod. V oblasti návštevnosti pomocou cookies zisťujeme, koľko užívateľov naše stránky navštívi, aké
sekcie preferujú a o aký obsah sa zaujímajú. Ak dokážeme pochopiť správanie našich návštevníkov,
môžeme obsah webu personalizovať a celkovo zlepšovať plynulosť a jednoduchosť používania webu.
Cookies nám tak pomáhajú skvalitňovať naše služby a zabezpečovať vašu spokojnosť pri používaní
nášho e-shopu.
Používanie souborov cookies
Súbory cookies sa môžu používať aj na ďalšie účely, ako je výber relevantných reklám alebo oblastí
sociálnych médií. Cookies samé o sebe neobsahujú ani neodhaľujú osobné údaje. Na našich stránkach
používame služby spoločnosti Google - meranie návštevnosti, reklamné a sociálne služby. Bližšie
informácie o tom, ako Google využíva dáta sa dozviete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=cs
Zamedzenie ukladania súborov cookies
Pokiaľ nesúhlasíte s takýmto spôsobom používania súborov cookies, potom odporúčame, aby ste si
zodpovedajúcim spôsobom upravili nastavenia ochrany súkromia vo svojom internetovom prehliadači
alebo aby ste naše stránky nevyužívali, čo nám samozrejme bude ľúto. Blokovanie cookies môže viesť
k obmedzenej funkčnosti stránok a všetka komunikácia od nás smerom k vám môže byť menej
relevantná ako doteraz.
Otázky ohľadom cookies
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom Zásad používania súborov cookies na našich stránkach,
kontaktujte nás prosím prostredníctvom emailu info@chefworks.sk.
Pri nastavení webu je potrebné zabezpečiť, aby sa po prihlásení na stránku zobrazila nasledovné
oznámenie, pričom na záver bude hypertextový odkaz na tento dokument, resp. podstránku na ktorej
bude umiestnený tento dokument.
K personalizácií obsahu a reklám, k analýze návštevnosti a funkciám sociálnych sietí používame
súbory cookies. To nám umožňuje zobrazovať Vám zaujímavejší obsah, prispôsobené reklamy
a rýchlejšie spracovať Vaše požiadavky vďaka uloženým voľbám. O súboroch cookies a o tom k čomu
ich využívame Vám radi poskytneme viac informácií.
tlačidlo „Rozumiem“

