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COOKIES
1. Popis súborov cookie – Pravidlá používania súborov cookie
Táto webová stránka používa súbory cookie.
Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže vo vašom prehliadači ukladať alebo získavať
informácie, väčšinou vo forme súborov cookie. Tieto informácie môžu byť o vás, vašich
preferenciách alebo vašom zariadení a spravidla sa používajú na to, aby webová stránka
fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne priamo neidentifikujú, ale môžu
vám poskytnúť osobnejšiu skúsenosť s webovou stránkou.
Keď navštívite webovú stránku, tá požiada váš prehliadač, aby uložil do vášho zariadenia cookie
- malý údaj (textový súbor), s cieľom zapamätať si informácie o vás, ako napr. vaše jazykové
preferencie alebo prihlasovacie údaje a zefektívniť tak vašu používateľskú skúsenosť. Tieto
súbory cookie nastavujeme my a nazývame ich súbory cookie prvej strany.
Samotné súbory cookie sú neškodné a slúžia pre dôležité funkcie webových stránok. Súbory
cookie je vo všeobecnosti možné jednoducho zobraziť a vymazať.
Pretože rešpektujeme vaše právo na súkromie, môžete sa rozhodnúť nepovoliť niektoré typy
súborov cookie. Pre viac informácií kliknite na názvy rôznych kategórií a zmeňte naše
predvolené nastavenia. Blokovanie niektorých typov súborov cookie však môže mať vplyv na
vaše používateľské skúsenosti s webovou stránkou a službami, ktoré sme schopní ponúknuť.
Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, na poskytovanie funkcií
sociálnych médií a na analýzu návštevnosti našej webovej stránky. Informácie o vašom
používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a
analýzy, ktorí ich môžu zlúčiť s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré
zhromaždili z vášho používania ich služieb.
Používame tiež súbory cookie tretích strán. Ide o súbory cookie, ktoré sa do vášho zariadenia
umiestňujú nie webovou stránkou, ktorú navštevujete, ale treťou stranou, napríklad inzerentom
alebo analytickým systémom.
Súbory cookie môžeme ukladať do vášho zariadenia, ak sú nevyhnutne potrebné na fungovanie
tejto webovej stránky. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme váš súhlas.
Konkrétnejšie používame súbory cookie a ďalšie technológie sledovania na nasledujúce účely:
• Pomoc s prihlásením do vášho hráčskeho účtu
• Pomoc pri navigácii
• Pomoc s registráciou a účasťou na rôznych podujatiach
• Analýza používania našich produktov, služieb alebo aplikácií
• Pomoc pri našich marketingových aktivitách (vrátane behaviorálnej reklamy).
Používame nasledujúce kategórie súborov cookie:
• Nevyhnutne potrebné súbory cookie
• Štatistické súbory cookie
• Preferenčné súbory cookie
• Marketingové súbory cookie
Môžete zrušiť ukladanie každej kategórie súborov cookie (okrem nevyhnutných súborov cookie)
kliknutím na tu. (Nastavenia sa upravia iba vo web prehliadači, v ktorom otvoríte odkaz. Ak
chcete upraviť nastavenia cookies pre iný prehliadač, musíte otvoriť odkaz tiež v tomto inom
prehliadači.)
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2. Typ súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie
Na zabezpečenie základných funkcií našich webových stránok slúžia nevyhnutne potrebné
súbory cookie. Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste prehliadali webovú stránku a
využívali jej funkcie, napríklad prístup do zabezpečených oblastí stránky. Tieto súbory cookie
sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky a v našich systémoch ich nie je možné vypnúť.
Spravidla sa nastavujú iba ako reakcia na vami vykonané akcie, ktoré znamenajú požiadavku
na služby, ako napríklad nastavenie vašich preferencií ochrany osobných údajov, prihlásenie
alebo vyplnenie formulárov. Môžete nastaviť váš prehľadávač tak, aby blokoval alebo
upozorňoval na tieto súbory cookie, ale niektoré časti stránky potom nebudú fungovať. Tieto
súbory cookie neukladajú žiadne osobné identifikačné údaje.
Potrebné súbory cookie pomáhajú zabezpečiť použiteľnosť webovej stránky povolením
základných funkcií, ako je navigácia po stránkach a prístup k zabezpečeným oblastiam webovej
stránky. Bez týchto súborov cookie nemôže webová stránka správne fungovať.
Štatistické súbory cookie
Štatistické súbory cookie sú tiež známe ako „výkonnostné súbory cookie“. Tieto súbory cookie
zhromažďujú informácie o tom, ako používate našu webovú stránku, napr. ktoré stránky ste
navštívili a na ktoré odkazy ste klikli. Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a
zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšovať výkonnosť našej webovej stránky.
Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najobľúbenejšie a najmenej obľúbené, a zistiť, ako sa
návštevníci po webovej stránke pohybujú. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie
zhromažďujú, sú súhrnné a teda anonymné. Pokiaľ tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme
vedieť, kedy ste našu webovú stránku navštívili.
Preferenčné súbory cookie
Preferenčné súbory cookie sú tiež známe ako „funkčné súbory cookie“. Tieto súbory cookie
umožňujú webovej stránke poskytovať vylepšenú funkčnosť a personalizáciu, pretože
referenčné súbory cookie umožňujú webovej stránke zapamätať si informácie, ktoré menia
spôsob správania alebo vzhľadu webovej stránky, napr. váš preferovaný jazyk alebo oblasť, v
ktorej sa nachádzate. Môžu byť nastavené nami alebo poskytovateľmi tretích strán, ktorých
služby sme pridali na naše stránky. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, niektoré alebo všetky tieto
služby nemusia fungovať správne.
Marketingové súbory cookie
Marketingové súbory cookie sledujú vašu online aktivitu, aby pomohli inzerentom poskytovať
relevantnejšiu reklamu alebo obmedzili počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie sa
používajú na sledovanie návštevníkov naprieč webovými stránkami a môžu byť nastavené
prostredníctvom našej webovej stránky aj našimi reklamnými partnermi. Tieto spoločnosti ich
môžu použiť na vytvorenie profilu vašich záujmov so zámerom zobrazovať reklamy, ktoré sú
pre vás relevantné a pútavé, a zobrazovať vám relevantné reklamy na iných webových
stránkach. Pokiaľ tieto súbory cookie nepovolíte, bude sa vám zobrazovať menej cielená
reklama. Súbory cookie môžu tieto informácie zdieľať s inými organizáciami alebo inzerentmi.
Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy majú pôvod u tretích strán.
Nezaradené súbory cookie
Nezaradené súbory cookie sú súbory cookie, ktoré v súčasnosti klasifikujeme spolu s
poskytovateľmi jednotlivých súborov cookie.
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3. Ako môžete spravovať súbory cookie

Súbory cookie môžete spravovať / mazať na základe vlastného uváženia. Existuje mnoho
spôsobov, ako súbory cookie spravovať. Môžete
• Povoliť súbory cookie
• Vymazať súbory cookie
• Zabrániť ukladaniu súborov cookie
podľa vašej vôle a za rôznych okolností. Ak používate rôzne počítače alebo zariadenia na
rôznych miestach, budete sa musieť ubezpečiť, že každý prehľadávač je upravený tak, aby
vyhovoval vašim preferenciám súborov cookie.
Mazanie súborov cookie z vášho zariadenia
Súbory cookie, ktoré sa už vo vašom zariadení nachádzajú, môžete ľahko vymazať vymazaním
histórie prehliadania vášho prehliadača. Týmto odstránite požadované súbory cookie zo
všetkých webových stránok, ktoré ste navštívili.
Majte na pamäti, že tiež môžete niektoré uložené informácie stratiť (napr. uložené prihlasovacie
údaje, preferencie webových stránok).
Správa súborov cookie špecifických pre danú webovú stránku
Podrobnejšiu kontrolu nad súbormi cookie špecifickými pre webovú stránku nájdete v
nastaveniach ochrany osobných údajov a súborov cookie v preferovanom prehliadači.
Zabrániť ukladaniu súborov cookie
Väčšinu moderných prehľadávačov môžete nastaviť tak, aby sa zabránilo ukladaniu súborov
cookie do vášho zariadenia. Niektoré preferencie však možno budete musieť manuálne upraviť
zakaždým, keď navštívite webovú stránku. Niektoré služby a funkcie nemusia fungovať vôbec
správne (napríklad prihlásenie do profilu).
Spravovanie našich analytických súborov cookie
Svoje preferencie týkajúce sa súborov cookie môžete spravovať na https://www.ifortuna.sk/ na
vyhradenej stránke tu. (Nastavenia sa upravia iba vo web prehliadači, v ktorom otvoríte odkaz.
Ak chcete upraviť nastavenia cookies pre iný prehliadač, musíte otvoriť odkaz tiež v tomto inom
prehliadači.)
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