
Zásady používania cookies na našej web
stránke
Spoločnosť LEKÁREŇ Pro Santé, spol. s r.o. používa cookies a obdobné technológie HTML5 Storage
alebo Local Shared Objects (ďalej spoločne nazývané „cookies“) na zlepšovanie svojich služieb,
najmä uľahčenie navigácie, vyššiu mieru užívateľského komfortu, overenie totožnosti užívateľov a
zistenie ich preferencií; prípadne na zabezpečenie našich webových stránok (ďalej len „cookies“).

Súbory cookies sú malé textové súbory, obsahujúce názov navštívenej stránky, ich platnosť a
preddefinovanú hodnotu, ktoré sa ukladajú na Vašom koncovom zariadení. Môžu sa použiť na
zistenie, či z vášho koncového zariadenia už prebehla komunikácia s našimi stránkami. Pri opätovnej
návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, môžu byť prehliadačom znovu odoslané.

Osobné údaje sa môžu ukladať do cookies vtedy, keď ste s tým súhlasili alebo je to technicky
bezpodmienečne nevyhnutné, napr. pre umožnenie chráneného prihlásenia.

V zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov si Vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies a na možnosť zmeny nastavenia
Vášho prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

POUŽÍVANIE COOKIES

Používaním webovej stránky spoločnosti LEKÁREŇ Pro Santé, spol. s r.o. vyjadrujete súhlas s
použitím cookies v súlade s nastavením Vášho internetového prehliadača, a ich ukladaním na Vašom
zariadení.

Webovú stránku Lekáreň Pro Santé, spol. s r.o. je možné prezerať aj bez cookies.

Čo ak cookies nechcem?

Väčšina prehliadačov má od inštalácie automaticky povolené prijímanie súborov cookies. Zápisu
cookies na vašom koncovom zariadení preto môžete zabrániť tak, že v nastaveniach Vášho
prehliadača zvolíte „neakceptovať cookies“. Cookies, ktoré sa do vášho koncového zariadenia už
dostali, môžete kedykoľvek vymazať.

Presný postup deaktivácie cookies nájdete v Nápovede alebo Pomoci Vami používaného prehliadača,
prípadne u výrobcu koncového zariadenia.

Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom zariadení.
Prosím, zoberte do úvahy, že zakázanie cookies môže mať negatívny vplyv na funkčnosť
navštevovaných webových stránok, prípadne znížený užívateľský komfort.

V prípade, ak nevykonáte zmenu nastavení svojho internetového prehliadača a pokračujete v
návšteve našej webovej stránky, spoločnosť LEKÁREŇ Pro Santé, spol. s r.o. to považuje za
vyjadrenie súhlasu a prijatie našich podmienok používania súborov cookies.



Aké cookies používame?

Nutné cookies – sú bezpodmienečne nutné pre fungovanie webových stránok. Tieto cookies o Vás
nezhromažďujú informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na
internete pohybovali.

Sú nevyhnutne potrebné, aby webové stránky a ich funkcie pracovali správne. Bez týchto cookies
nemôžu byť poskytnuté základné služby.

Základné – umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného
používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme Vám garantovať
plnú funkčnosť našej stránky.


