Politika cookies
Tento dokument vysvetľuje, aké súbory cookies a iné technológie na vyhodnotenie chovania môžu
byť používané na Vašom zariadení. Jedná sa o prípad, keď navštevujete naše Webové stránky
alebo stránky predajcu, ktorý používa naše platformy.
1. Čo sú cookies?
Cookies sú malé súbory informácie, ktoré sú umiestnené na Váš počítač alebo zariadenia
Webovými stránkami, ktoré navštívite. Na našich Webových stránkach môžeme používať
nasledujúce cookies: nevyhnutné, štatistické a nezaradené. Cookies uľahčujú Vašu skúsenosť
s Webovými stránkami a pomáhajú nám získavať informácie o vašich pohyboch a prednostiach. To
znamená, že tieto informácie nemusíte zadávať zakaždým, keď sa vrátite na web alebo prechádzate
z jednej stránky na druhú. Súbory cookie tiež poskytujú informácie o tom, ako ľudia používajú
webovú stránku, napríklad či sú to ich prvé návštevy alebo či sú častými návštevníkmi.
2. Aké typy cookies sa používajú a prečo?
Na Webových stránkach môžeme používať rôzne typy cookies, ktoré slúžia na rôzne účely. Podľa
svojho účelu môžu byť súbory cookie všeobecne priradené do jednej z nasledujúcich kategórií:
“Nevyhnutné Cookies”, tj. súbory cookies, ktoré sú sú bezpodmienečne nutné pre fungovanie
Webových stránok;
"Analytické Cookies", tj. súbory cookies kroré umožňujú prispôsobiť tento web požiadavkám
návštevníkov; meriame počet návštev, počet prehliadaných stránok, čo návštevníci na webe robia a
ako často sa na neho vracajú.
3.Ako dlho zostanú súbory cookie v mojom počítači alebo mobilnom zariadení?
Doba, po ktorú cookie zostane vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, závisí od toho, či ide o
"trvalé" alebo "jednorazové" cookie. Jednorazové cookies trvajú, kým neprestanete prezerať webové
strávnky, zatiaľ čo trvalé cookies trvajú, kým nevyprší ich platnosť alebo kým nebudú odstránené.
Väčšina cookies, ktoré používame, sú trvalé a ich platnosť vyprší v priebehu 30 minút až 2 rokov od
dátumu, kedy boli stiahnuté do vášho zariadenia. Pre informáciu, ako ovládať súbory cookies a o ich
odstránenie pred vypršaním platnosti, pozri prosím nižšie.
4. Ako kontrolovať cookies?
Súbory cookies môžete ovládať a spravovať rôznymi spôsobmi. Pamätajte, že odstránenie alebo
blokovanie cookies môže negatívne ovplyvniť vašu používateľskú skúsenosť a časti nášho webu už
nemusí byť v tomto prípade plne prístupné.

Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma, ale môžete si zvoliť, či chcete súbory
cookies prijímať, pomocou ovládacích prvkov prehliadača, ktoré sa nachádzajú v ponuke "Nástroje"
alebo "Preferencie" vášho prehliadača.
Okrem toho, môžete nastaviť svoj prehliadač / zariadenie tak, aby povoliť, deaktivovať alebo
odstrániť súbory cookies. Podrobný návod, ako na to, nájdete pre svoje zariadenia nižšie:

• Internet Explorer;
• Edge;
• Chrome; Chrome pre iOS; Chrome pre Android;

• Firefox; Firefox pre iOS; Firefox pre Android;
• Safari pre MacOS; Safari pre iOS;
Ďalšie informácie o tom, ako upraviť nastavenia prehliadača alebo ako blokovať, spravovať alebo
filtrovať súbory cookies, nájdete v súbore pomocníka prehliadača alebo na takých weboch, ako je
www.allaboutcookies.org.
5.Google Analytics
Naše webové stránky používajú Google Analytics. Google Analytics používa súbory cookies, aby
pomohol webu analyzovať, ako používatelia používajú tento web. Informácie generované pomocou
cookies o vašom používaní webovej stránky sa všeobecne prenášajú na server Google a ukladajú
sa na neho. Tieto súbory cookies si "pamätajú", čo naši užívatelia urobili na predchádzajúcich
stránkach a ako interaguje s webom. Ďalšie informácie o Google Analytics nájdete na informačnej
stránke Google.
Môžete zabrániť tomu, aby sa súbory cookies ukladali na vytvorenie profilu, a to výberom
príslušného nastavenia vo vašom prehliadači.
V závislosti na prehliadači, ktorý používate, môžete nainštalovať doplnok prehliadača, ktorý zabráni
sledovanie.

Nasledujúce tabuľky ilustrujú používania súborov cookies na našom webe:
Kategória: Nevyhnutné
Nevyhnutné súbory cookies pomáhajú zabezpečiť, aby bol web použiteľný, a to povolením
základných funkcií ako je navigácia po stránkach a prístup do zabezpečených oblastí webu. Bez
týchto cookies nemôže web správne fungovať.

Názov súboru cookie

Popis

Uplynutie
platnosti

PHPSESSID

identifikátor sedenie

3 mesiace

guest_id

jedinečný identifikátor zákazníka
3 mesiace
v nákupnom košíku

Kategória: Analytické
Tieto cookies zhromažďuje informácie tak, aby sme rozumeli ako sa naši stránky používajú, nakoľko
efektívne sú naše marketingové kampane a / alebo pre to, aby nám pomôcť prispôsobiť naše stránky
potrebám užívateľa.

Názov súboru cookie

Popis

additional_parameters

parameter cookie, v
ktorom sú uložené
parametre z adresy
URL a ktoré sú
potrebné pre
štatistiku dodávateľa
a / alebo pre správne
vykonanie licencie

Uplynutie
platnosti
45 dní

formData_order_type_customer__phone

formData_order_type_customer__surname

formData_order_type_customer__type_

formData_order_type_paymentSystemId
formData_vatNumberPrefix

formData_vatNumberValue

formData_order_type_company__juridicalAddress_
formData_order_type_customer__email_
formData_order_type_company__name_

formData_order_type_additionInfo_

last_order

tracking_ga_mp_accounts
tracking_universal_analytics_premium_metric3

parameter,
telefónne číslo
zákazníka alebo
právnickej osoby
parameter, meno
zákazníka alebo
zástupcu právnickej
osoby
parameter, ktorý
označuje zákazníka
ako právnickú osobu
alebo fyzickú osobu
parameter, typ
platobného systému
parameter, daňové
číslo (identifikátor
právnickej osoby)
parameter, výška
dane (pre právnické
osoby)
parameter, sídlo
právnickej osoby
parameter, email
zákazníka
parameter, názov
spoločnosti
parameter, ďalšie
informácie zdieľané
na základe
rozhodnutia
používateľa
identifikátor
objednávky, kde je
ID predchádzajúcej
nezaplatenej
objednávky
uchované, aby bolo
možné zaplatiť jej pri
ďalšej návšteve
ID účtu GA
pomocný cookie pre
GA

1 rok

1 rok

1 rok

1 rok
1 rok

1 rok

1 rok
1 rok
1 rok
1 rok

3 mesiace

1 rok
1 rok

Zmeny týchto zásad používanie cookies.
Naše zásady a postupy neustále kontrolujeme. Naše zásady používanie cookies môžeme čas od
času aktualizovať. Všetky tieto zmeny budú zverejnené na tejto stránke.

7. Kontakty

NILTASOFT LIMITED
Adresa: Kosta Charaki 11, tretie poschodie, kancelária 302, 3041, Limassol, Kyprus
Registračné číslo: НЕ190472; DIČ: CY-10190472H
Softline PL , s.r.o
Adresa: ul. Elektoralna 13/103, 00-137 Varšava, Poľsko.
Registračné číslo: (KRS) 0000769316; DIČ: 5252778629.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom súborov cookies prosíme nás kontaktovať:
E-mail: privacy@allsoftglobal.com

