Zásady ochrany osobných údajov
Ochrana osobných údajov našich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov je našou prioritou.
Riadime sa ustanoveniami právnych predpisov o ochrane osobných údajov a záleží nám na tom,
aby pri používaní našich webových stránok bolo vaše súkromie chránené. Preto si, prosím,
preštudujte informácie, ako naša spoločnosť s vašimi osobnými údajmi nakladá:
1. Cookies
Táto webová stránka využíva "cookies", vďaka ktorým je naše internetové prostredie celkovo
užívateľsky prívetivejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie, napríklad pokiaľ ide o urýchlenie pohybu
po našich webových stránkach, meranie frekvencie návštev a celkové používanie našich stránok.
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a umožňujú Vám
optimálne využívať všetky funkcie nášho internetového obchodu. Výslovne upozorňujeme, že
niektoré cookies sú z nášho servera prenášané do celého Vášho počítačového systému - jedná
sa o tzv. "Súbory cookie relácií". Tieto cookies sa po ukončení prehliadania automaticky z Vášho
pevného disku vymažú.
Ostatné cookies zostávajú vo Vašom počítačovom systéme a umožňujú nám rozpoznať Vás pri
ďalších návštevách - tzv. "Trvalé súbory cookies".
Súbory cookies môžete kedykoľvek odmietnuť tým, že zakážete ich ukladanie. Nápovedu Vám vo
väčšine prehliadačov poskytne funkcia Pomoc na lište menu. Upozorňujeme však, že funkcia
prihlásenia a objednávanie nebudú po zablokovaní či vymazanie cookies fungovať alebo budú
obmedzene dostupné. Ak chcete využívať všetky možnosti on-line nakupovania, (znova) povoľte
cookies cez lištu menu vo svojom webovom prehliadači.
2. Používanie Google Analytics a Google AdWords
Táto webová stránka využíva webový analytický nástroj Google Analytics od spoločnosti Google
Inc. ("Google"). Google Analytics pracuje so súbormi cookies, ktoré analyzujú, ako využívate
určitú webovú stránku. Cookies generujú informácie o Vašom pohybe na tejto webovej stránke a
spravidla ich odosielajú na server Google umiestnený v USA, kde sú tieto informácie ukladané.
Pokiaľ na tejto webovej stránke aktivujete anonymizáciu IP, bude vaša IP adresa orezaná už v
členských štátoch Európskej únie alebo v iných členských štátoch Dohody o Európskom
hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude plná IP adresa prenesená na
server Google v USA a tam skrátená. V zastúpení prevádzkovateľa tejto webovej stránky Google
použije získané údaje k vyhodnocovaniu Vášho využitia tejto webovej stránky, na zostavovanie
správ o aktivite na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa webovej
stránky a internetu prevádzkovateľovi tejto webovej stránky. Vaša IP adresa nebude spájaná s
inými údajmi z Googlu. Používanie cookies môžete odmietnuť pomocou nastavenia svojho
prehliadača. Upozorňujeme však, že v takomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať
všetky funkcie na tejto webovej stránke. Zhromažďovaniu dát, ktoré cookies generujú o vašom
využívaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), a spracovanie týchto dát spoločnosťou
Google, môžete zabrániť tým, že si stiahnete a nainštalujete prídavný modul k prehliadaču. Modul
je dostupný na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Na tejto webovej stránke bol kód Google Analytics rozšírený na "gat._anonymizeIp ();". Teda
zaručujeme anonymný zber IP adries (takzvané maskovanie IP).
K inzercii na internete využívame Google AdWords Remarketing. AdWords Remarketing vám
zobrazuje reklamu vybranú na mieru podľa toho, ktoré časti webových stránok ZEPTER ste
navštívili. K tomuto účelu umiestni do Vášho počítača súbor cookie, ktorý však nebude nijako
zisťovať Vašu identitu ani nebude umožňovať prístup do Vášho počítača. Google AdWords
Remarketing nám umožňuje prispôsobovať náš marketing Vašim potrebám a ukazovať Vám iba

reklamy, ktoré pre Vás majú zmysel. Ak nechcete byť do Google AdWords
Remarketing zapojení, môžete sa odhlásiť na odkaze Google 's Ads Preferences Manager.
3. Používanie prídavných modulov Facebooku, Google +1, Twitteru a ďalších sociálnych
médií
Do svojej internetovej prezentácie sme integrovali prídavné moduly pre sociálne siete
facebook.com (ďalej len "Facebook"), Google, Twitter atď.
Ak navštívite našu webovú stránku vybavenú prídavným modulom, váš prehliadač stiahne z
Facebooku, Google +1 alebo podobného serveru vizuálne zobrazenie modulu. Podľa toho
servery spoznajú, že sa nachádzate na našej webovej stránke. Ak ste prihlásený na Facebook,
Google +1 pod., platforma prostredníctvom modulu rozpozná, na ktorej konkrétnej stránke našej
webovej prezentácie sa nachádzate, a pripojí Vás k Vášmu osobnému účtu na Facebooku,
Google +1 apod. Ak kliknete na tlačidlo "Like", "+1" alebo podobné tlačidlo v inej platforme
sociálneho média alebo vložíte komentár, modul tieto dáta odošle na Váš osobný účet na
Facebooku, Google +1 pod. a tam ich uloží. Okrem toho sa do platformy sociálneho média
prenášajú informácie, ktoré ste na našich webových stránkach prezerali, a to bez ohľadu na to, či
ste stlačili tlačidlo niektorého prídavného modulu, alebo nie. Vaše odporúčanie "+1" sa môže
spoločne s Vaším menom a profilovou fotografiou na Google Plus objaviť vo výsledkoch
vyhľadávania alebo vo Vašom profile na Google (ako značka "+1" vo Vašom profile na Google)
alebo na iných webových stránkach a v inzercii na internete. Ak chcete zabrániť, aby Facebook
prenášal a ukladal dáta o Vás a Vašom pohybe po internete, odhláste sa zo sociálneho média
skôr, ako navštívite našu webovú stránku. Na príslušných internetových adresách si prečítajte o
ochrane súkromia na Facebooku, Google +1, Twitteri atď. Nájdete tam podrobnejšie informácie o
tom, ako ich platformy zhromažďujú a používajú dáta.
Na svojich webových stránkach používame sledovací pixel pre Facebook. To znamená, že tretie
osoby môžu používať cookies, webové signály a podobné technológie na zhromažďovanie alebo
prijímanie informácií z našej webovej stránky alebo z iných miest na internete a môžu tieto
informácie používať na poskytovanie služieb merania a cielenej inzercie. Ak chcete používanie
týchto cookies zabrániť, navštívte stránku Združenie pre digitálnu reklamu týkajúce sa
spotrebiteľskej možnosti voľby (Digital Advertising Alliance 's consumer choice page).

