
Zásady používania súborov cookies  
  
  
JUDr. Maroš Gondek, advokát, so sídlom Hlavná 6, 040 01 Košice, IČO: 52 772 551, používa na tejto internetovej s
tránke súbory cookies za účelom merania návštevnosti, marketingové účely a prispôsobenia zobrazenia internetovej 
stránky.  
  
  
Čo sú súbory cookies?  
  
Malé textové súbory (informácie) ukladajúce sa vo vašom prehliadači. Umožňujú internetovej stránke zaznamenať i
nformácie o Vašej návšteve. Nasledujúca návšteva stránok tak pre Vás môže byť jednoduchšia a príjemnejšia. Súbor
y cookies umožňujú lepšie využitie našej internetovej stránky a prispôsobenie jej obsahu Vašim potrebám.  
  
  
Rozdelenie cookies  
  
Z hľadiska funkcie, ktorú cookies plnia ich môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín:  
  
základné (esenciálne), dôležité pre základnú funkčnosť internetovej stránky,  
analytické, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu našich stránok,  
konverzné a sledovacie, umožňujúce analýzu a vyhodnocovanie výkonu reklamných kampaní,  
remarketingové, ktoré sa používajú na personalizáciu obsahu reklám a správne zacielenie.  
  
Údaje, ktoré prevádzkovaním internetovej stránky získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom, najmä prevá
dzkovateľom služieb a platforiem Google a Facebook.  
  
  
Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená nižšie pre jednotlivé súbory marketingových cookies. Súhlas so zbieraní
m údajov cookies pre marketingové účely je možné kedykoľvek odvolať a to pomocou zmeny nastavenia príslušnéh
o prehliadača. V rámci nastavenia prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo úplne zakáza
ť. Detailnejšie informácie nájdete v nápovede Vášho prehliadača.  
  
  
Možnosti nastavanie správy cookies v rámci najpoužívanejších prehliadačov nájdete na nižšie uvedených adresách:  
  
  
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs  
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookie
s  
Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/Povolen%C3%AD%20a%20zak%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD%20coo
kies  
  
Zhromažďované cookies súbory sú spracovávané najmä prostredníctvom služby Google Analytics, ktorú prevádzkuj
e spoločnosť Google Inc., so sídlom1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.  
  
  
Ktoré súbory cookies využívame?  
  
JUDr. Maroš Gondek, advokát zbiera na stránke www.registraren.sk nasledujúce súbory cookies:  
  
  
Typ – Názov – Účel – Exspirácia  
  



Cookies tretích strán – Google Analytics – Získanie štatistických informácií – 50 mesiacov  
  
Cookies tretích stránkok – Google Adwords – identifikácia v rámci reklamnej siete – 540 dní  
  
Internetová stránka www.registraren.sk nezbiera remarketingové (retargetingové) cookies. Cookies pre cielenie rekl
amy budú na internetových stránkach používané a spracovávané výhradne len na základe Vášho aktívneho súhlasu.  
  
  
V prípade nejasností týkajúcich sa cookies nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: office@mglegal.sk


