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COOKIES 
 

Používanie súborov „cookie“. môže na svojich webových stránkach používať súbory „cookie“. Súbor 

„cookie“ je informácia, ktorú webová stránka uloží v systéme používateľa, aby si zapamätala určité 

informácie o vás pri vašej ďalšej návšteve týchto alebo súvisiacich stránok. „Cookies“ sú spracúvané 

iba v prípade povolenia voľby cookies vo Vašom webovom prehliadači (sú spracúvané pre vylepšenie 

prevádzky internetových stránok prevádzkovaných a internetovú reklamu). 

 

 „Cookies“ na stránkach www.natimethod.sk sú: 

 • Potrebné súbory cookie (JSESSIONID, PHPSESSIONID) pomáhajú vytvárať webové stránky 

pomocou použitia základných funkcií, ako je navigácia na stránkach a prístup k zabezpečeniu oblastí 

webovej stránky. Odporúčame ich akceptovať, webové stránky bez nich nemusia fungovať správne.  

• Štatistické súbory cookie - Google Analytics (dc_gtm_UA-#, _ga, _gat, _gid): pomáhajú majiteľom 

webových stránok pochopiť, ako návštevníci komunikujú s webovými stránkami zhromažďovaním 

anonymných štatistík.  

• Marketingové súbory cookie - Google Analytics (collect), Facebook a ďalšie: sa používajú na 

sledovanie pohybu návštevníkov na rozličných webových stránkach. Zámerom je zobraziť reklamy, 

ktoré sú relevantné a individuálne sa prispôsobujú pre každého používateľa a tým sú cennejšie pre 

vydavateľov a inzerentov tretích strán. Informácie o tom, ako používate tento web sa zdieľajú so 

spoločnosťami Google, Facebook a ďalšími za účelom tvorby analýz návštevnosti stránok a na 

sledovanie pohybu návštevníkov na rozličných webových stránkach. 

 

 Pri prvej návšteve stránky Vám bude zobrazený súhlas s použitím cookies z tejto stránky s odkazom 

na podrobné informácie (táto stránka).  

 

Ak nechcete prijímať súbory „cookie“ z webovej stránky www.natimethod.sk , môžete rozsah 

akceptácie súborov „cookie“ obmedziť prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača.  

 

Účinný nástroj pre správu súborov cookie je k dispozícii napr. na stránke 

http://www.youronlinechoices.com/sk/  

 

Súbory „cookie“ môžete aj úplne zakázať a odstrániť tie, ktoré už v počítači uložené sú, ale môže vám 

to znížiť užívateľský komfort pri návšteve stránok. Dodávatelia prehliadačov na svojich 

stránkachinformujú o ich možnostiach riadenia cookies. 
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