
Vážení zákazníci spoločnosti, 
  
 Naša spoločnosť  si  veľmi váži Vašu dôveru a kladie veľmi veľký dôraz na ochranu Vašich údajov, vrátane údajov 
osobných, pri ich spracúvaní. Spoločnosť  spracúva všetky osobné údaje výlučne v súlade s platnými právnymi 
predpismi, ktoré upravujú ich ochranu.  
 Cieľom tohoto prehlásenia je informovať o spracúvaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s 
návštevou našich webových stránok,  ako aj o niektorých ďalších prípadoch spracovania osobných údajov.  

Súbory cookies  
 Táto stránka používa pre skvalitnenie služieb súbory cookies. Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich 
používaním. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé 
dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít. Tieto súbory môžu v niektorých prípadoch 
obsahovať aj osobné údaje. Prenos týchto údajov na iné servery je riadený použitým prehliadačom. Použitie týchto 
súborov si môžete v danom prehliadači zakázať, čo Vám však neodporúčame, lebo môžete významne obmedziť 
funkčnosť stránky. 
 
Čo sú súbory cookies? 
 Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri 
jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a 
preferenciách (ako sú jazyk, mena, krajina, identifikácia neprihláseného užívateľa pre uchovanie nákupného košíka a 
podobne), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne 
uvádzať. 

Ako používame súbory cookies?  
 Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení a pre nevyhnutnú 
funkcionalitu webstránok. 

Ako kontrolovať súbory cookies? 
 Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke 
www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov 
môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri 
každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú 
fungovať. 

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?  
 Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov 
súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. 

Používanie analytických nástrojov a pluginov sociálnych sietí 
 Webové stránky spoločnosti môžu tiež obsahovať analytické nástroje na sledovanie správania sa používateľov 
Webu a sociálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu návštevníci webových stránok zdieľať obsah so svojimi 
priateľmi a ďalšími kontaktmi.  Ak sa tak deje, alebo bude diať, tak zabezpečíme uvedenie týchto informácií k 
vyhláseniu o ochrane osobných údajov na našej stránke. 

 
Ide hlavne o nástroje a pluginy: 

Google Analytics je analytickým nástrojom pre sledovanie správania používateľov na Webe a v aplikáciách. Zákazník 
je v Google Analytics vyhodnocovaný iba na základe Cookies. TG Automation s.r.o. neposiela žiadne osobné údaje 
používateľov. Definícia ochrany dát a bezpečnosti sa nachádza na www.google.com 

plugin siete Facebook, spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, 
USA;  
 
plugin služby Youtube,  spravovaný spoločnosťou YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dcérska 
spoločnosť Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043; 
 
plugin služby Instagram, spravovaný spoločnosťou Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, 
USA. 

Zoberte prosím na vedomie, že tieto sociálne pluginy a analytické nástroje nie sú spravované  našou spoločnosťou, a 
tak nie je zodpovedná za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi (správcami) 
týchto  pluginov alebo webových stránok, na ktoré sa odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody, ktoré by im 
mohli byť spôsobené.

http://www.aboutcookies.org/
https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

