
Cookies

Zásady používania súborov cookies na  markempire.sk 

o sú súbory cookies?Č

Súbory Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka ukladá vo vašom po íta i aleboč č
mobilnom zariadení, po otvorení stránky www.markempire.sk

K omu používame cookies?č

Súbory Cookies umož ujú webu zaznamenáva  informácie o vašej návšteve, napríklad, kedy ň ť
ste naposledy navštívili web www.markempire.sk. a aké informácie ste h adali. Tento textový ľ
súbor môže využíva  len táto stránka, takže nikto iný nemá k týmto informáciám prístup.ť

Cookies si pamätajú napríklad:

1. Vaše nastavenie obrazu (ve kos  textu alebo kontrast)ľ ť
2. Informáciu i ste už súhlasili s používaním cookies na stránke nekastores.euč
3. Preferovanú jazykovú mutáciu 
4. Všetky dáta, ktoré ste zadali (okrem Vašich dôverných informácií), aby ste ich už 

nemuseli opakovane znovu zadávať

 

Vážený zákazník, aby ste mohli používa  túto stránku, nemusíte povo ova  používanie ť ľ ť
cookies, ale s použitím cookies bude vaša návšteva lepšia a produktívnejšia aj pre Vás. 
Súbory cookies môžu bý  vymazané alebo blokované, ale niektoré z funkcií  týchto stránok ť
potom nemusia fungova  správne.ť

Všetky informácie súvisiace s cookies nie sú ur ené k vašej osobnej identifikácií. Dáta sú podč
kontrolou našej spolo nosti a nie sú poskytované tretím stranám.č

Nekastores.eu  používa Google Analytics, webovou službu od spolo nosti Google, Inc. č
(Google). Informácie, ktoré tieto cookies zhromaž ujú (vrátane vašej IP adresy) budú ď
odoslané na Google servery a budú tam uchované. Google využíva tieto informácie k 
vyhodnoteniu používania stránky, pre tvorbu reportov aktivity na stránke a pod. Google môže 
tieto informácie poskytnú  tretím stranám pokia  to vyžaduje zákon, alebo pokia  tieto dáta ť ľ ľ
spracovávajú v mene Google. Používaním tejto stránky autorizujete Google k spracovávaniu 
týchto dát za ú elom vysvetleným vyššie.č  

Zbierajú sa údaje:
• z trackovania,
• z e-commerce trackovania,
• z remarketingových publík.

Google AdWords:
• Google AdWords remarketingového tagu,
• Google AdWords konverzného pixelu,

http://www.markempire.sk/


• Google AdWords custom publík,
• Google AdWords custom remarketingových tagov.

Vaše používanie súborov cookies môžete upravi  a odmietnu  vo vašom internetovom ť ť
prehliada i. Môžete zmaza  všetky cookies, ktoré sú vo vašom po íta i a vä šina č ť č č č
prehliada ov môže by  nastavená na blokovanie cookies. V tomto prípade ale budete musie  č ť ť
manuálne upravova  nastavenie vždy, ke  navštívite našu stránku www.markempire.sk a ť ď
niektoré funkcie nemusia fungova  správne.ť
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