Cookies a ich využitie
Názov spoločnosti: UNILEVER ČR, spol. s r.o. so sídlom Rohanské nábřeží 670/17 Praha 8, 186 00,
Česká Republika, IČ: 18627781.

1. V súlade s právnymi predpismi Vás týmto informujeme, že naše servery využívajú na svoju
činnosť malé množstvo dát, ktoré posielajú Vášmu koncovému zariadeniu a ktoré umožňujú
najmä prispôsobenie našich stránok Vašim potrebám a zlepšeniu využitia našich serverov
(tzv. cookies). Cookies pritom využívame najmä my, ako prevádzkovateľ servera či príslušnej
webovej stránky, a tiež prevádzkovatelia reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach
prevádzkované.
2. Žiadna z cookies použitá na našich stránkach pritom nezbiera a neobsahuje informácie, ktoré
majú povahu Vašich osobných údajov, a neumožňuje teda akokoľvek identifikovať Vašu
konkrétnu osobu.
3. Cookies používa takmer každá internetová stránka na svete, všeobecne ide o užitočnú službu,
pretože zvyšuje používateľskú prívetivosť opakovane navštívenej internetovej stránky. Ak na
návštevu našich internetových stránok použijete ten istý počítač a ten istý internetový
prehliadač, cookies pomôžu vášmu počítaču zapamätať si navštívené stránky a Vaše
preferované nastavenie jednotlivých stránok.
4. Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, MozillaFirefox, Google Chrome apod.)
podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookie ručne
mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je možné ich tiež blokovať alebo povoliť len pre
jednotlivé internetové stránky. Kedykoľvek teda máte možnosť jednoducho a bezplatne
zakázať spracovanie cookies na našich stránkach, a to prostredníctvom nastavenia Vášho
webového prehliadača. Pre detailnejšie informácie použite, prosím, nápoveď vášho
prehliadača. Ak bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať
z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov a webových
stránok.
5. Nižšie uvádzame postup, ako vymazať cookies na najbežnejšie používaných internetových
prehliadačoch:
a) Google Chrome: Na lište prehliadača vyberte ponuku Chrome. Vyberte Nástroje. Zvoľte
Vymazať údaje o prehliadaní. V okne, ktoré sa zobrazí, vyberte Súbory cookies a iné dáta
webov a pluginov a Obrázky a súbory v medzipamäti. V ponuke v hornej časti okna
vyberte Od počiatkov vekov, aby boli zmazané všetky dáta. Zvoľte Vymazať údaje
o prehliadaní.
b) Internet Explorer 8 a vyšší: V ponuke Nástroje zvoľte Bezpečnosť. Potom kliknite na
Odstrániť históriu prehliadania, kde vyberte príslušné súbory a kliknite na Odstrániť. Ak
chcete prezerať stránky vždy bez ukladania cookies, kliknite na Bezpečnosť a zvoľte
Prechádzanie so službou InPrivate. Ak máte staršiu verziu Internet Explorer, navštívte
stránky Microsoft a nainštalujte si najnovšiu verziu.
c) Mozzila Firefox: V ponuke Nástroje zvoľte Možnosti (alebo Upraviť / Predvoľby v Linuxe.
V sekcii Súkromie na paneli Cookies zvoľte Zobraziť cookies. Odstráňte všetky cookies
tlačidlom Odstrániť všetky cookies, alebo Vami zvolené tlačidlom Odstrániť cookies.
d) Safari: V ponuke zvoľte Preferences. Kliknite na Security a potom Show cookies.
Stlačením tlačidla Remove odstránite Vami vybrané cookies.

e) Opera: V ponuke Nastavenie zvoľte Vymazať súkromné dáta. V Podrobných voľbách
vyberte Zmazať dočasné cookies a Zmazať všetky cookies. Cookies zmažete kliknutím na
Zmazať.
f) Android Browser: V ponuke Menu kliknite na Viac. Pokračujte na Nastavenie, kde vyberte
Vymazať všetky dáta cookies a vymažte ich kliknutím na OK.
g) Opera Mini: V ponuke Menu kliknite na Nastavenie. Následne kliknite na Súkromie
a Vymazať cookies.
6. V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese:
infolinka@unilever.com

