ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES
KTO SME

Správcom v rozsahu týchto zásad používania súborov cookies je spoločnosť L-Construction, s.r.o. so sídlom Legionárska 10,
Bratislava - Staré Mesto 811 07, IČO: 48 179 949 (ďalej len "L-Construction", "my").

ČO SÚ SÚBORY COOKIES

Ako je bežnou praxou na takmer všetkých profesionálnych webových lokalitách, táto lokalita používa súbory cookies, čo sú malé
súbory sťahované do vášho počítača za účelom zlepšenia poskytovaných služieb. Táto stránka opisuje aké informácie
zhromažďujú, ako ich používame a prečo niekedy potrebujeme tieto súbory cookies ukladať. Tiež poskytneme informácie o tom
ako môžete predísť ukladaniu súborov cookies, čo však môže znížiť alebo "prerušiť" niektoré prvky funkčnosti stránok .
Ďalšie všeobecné informácie o súboroch cookies nájdete v článku HTTP Cookies na Wikipédii.

ČO ZBIERAJÚ SÚBORY COOKIES

Súbory cookies od vás môžu zhromažďovať tieto osobné údaje:
•
Informácie týkajúce sa vašej prípadnej registrácie do nášho informačného bulletinu/newslettra a/alebo služieb odberu emailov
•
Informácie o tom, či ste sa zúčastnili našich prieskumov
•
Informácie o tom, ako komunikujete s našou webovou stránkou.
•
Informácie týkajúce sa vašej návštevy našej webovej stránky
•
Informácie o vašich preferenciách týkajúcich sa videí a rozhrania prehrávača, ktoré používate, a o videách, ktoré
sledujete na našich webových stránkach, keď sledujete video YouTube vložené na jednej z našich webových stránok.
•
Údaje týkajúce sa vašich používateľských údajov
•
Vaše preferencie pre webové stránky (napr. jazyk)

SÚBORY COOKIES, KTORÉ NASTAVUJEME
Voliteľné súbory cookies

Na našej webovej stránke sú umiestnené nasledujúce súbory cookies na tieto účely:
•

Funkčné súbory cookies pomáhajú vykonávať určité funkcie, ako je zdieľanie obsahu webovej stránky na platformách
sociálnych médií, zhromažďovanie spätnej väzby a ďalšie funkcie tretích strán.

•

Súbory cookies týkajúce sa výkonu sa používajú na pochopenie a analýzu kľúčových výkonnostných ukazovateľov
webovej lokality, ktoré pomáhajú poskytovať návštevníkom lepší používateľský zážitok.

•

Analytické súbory cookies sa používajú na pochopenie interakcie návštevníkov s webovou stránkou. Tieto súbory
cookies pomáhajú poskytovať informácie o metrikách počtu návštevníkov, miere odchodov, zdroji návštevnosti atď.

•

Reklamné súbory cookies sa používajú na poskytovanie relevantných reklám a marketingových kampaní návštevníkom.
Tieto súbory cookies sledujú návštevníkov na rôznych webových stránkach a zhromažďujú informácie na poskytovanie
prispôsobených reklám.

•

Ostatné nekategorizované súbory cookies sú tie, ktoré sa analyzujú a zatiaľ neboli zaradené do kategórie.

Tieto súbory cookies nám poskytujú dôveryhodné tretie strany, ako napríklad Google Analytics, Google Tag Manager, YouTube,
Polylang a Facebook Pixel.
Všetky tieto súbory cookies zhromažďujú vaše osobné údaje len vtedy, ak s tým súhlasíte kliknutím na príslušné tlačidlo v banneri
so súbormi cookies. V prípade, že chcete spravovať súbory cookies alebo odvolať udelený súhlas, môžete tak kedykoľvek urobiť
opätovným kliknutím na panel so súbormi cookies, ktorý je viditeľný v spodnej časti webovej stránky.
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Táto webová lokalita ponúka služby odberu informačných správ a e-mailov a súbory cookies môžu byť použité na zapamätanie
si toho, či ste sa už zaregistrovali a či sa vám majú zobrazovať niektoré oznámenia, ktoré sa vzťahujú len na užívateľov
prihlásených/ neprihlásených na odber.
Z času na čas užívateľom ponúkame prieskumy a dotazníky, aby sme vám poskytli zaujímavé poznatky, užitočné nástroje, alebo
na to aby sme lepšie porozumeli našej užívateľskej základni. Tieto prieskumy môžu používať súbory cookies na to aby si
zapamätali kto sa prieskumu už zúčastnil, alebo na to aby vám poskytli presné výsledky po zmene stránky.
Pri odosielaní údajov prostredníctvom formulára, napríklad na kontaktných stránkach alebo vo formulároch na komentáre súbory
cookies môžu byť nastavené tak, aby si zapamätali vaše používateľské údaje pre budúcu korešpondenciu.
Povinné súbory cookies:
Aby sme vám poskytli skvelé skúsenosti s touto stránkou, poskytujeme funkciu nastavenia predvoľby fungovania tejto stránky pri
jej používaní. Aby sme si mohli zapamätať vaše preferencie, potrebujeme
nastaviť súbory cookies tak, aby sa tieto informácie mohli vyvolať vždy, keď budete interagovať so stránkou, na ktorú majú vaše
preferencie vplyv. Tieto súbory cookies sú potrebné na zefektívnenie našej webovej stránky a na zlepšenie vášho používateľského
zážitku, pretože si zapamätajú určité parametre, ktoré ste si zvolili na prispôsobenie, napríklad vaše voľby týkajúce sa súborov
cookies. Tieto súbory cookies zhromažďujú vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu a nie je možné ich vypnúť
bez toho, aby sa obmedzili funkcie webovej lokality a/alebo aby boli niektoré služby nedostupné.

PRÍJEMCOVIA VAŠICH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookies môžeme zdieľať s digitálnymi agentúrami, ktoré spolupracujú s touto webovou
lokalitou, s našim poskytovateľom služieb údržby webovej lokality a s našimi poskytovateľmi služieb webovej analýzy.

MEDZINÁRODNÉ TRANSFERY

Vaše osobné údaje môžeme prenášať niektorým našim poskytovateľom súborov cookies so sídlom mimo Európskeho
hospodárskeho priestoru. V takom prípade zabezpečujeme, aby bol takýto prenos v súlade s kapitolou V všeobecného nariadenia
o ochrane údajov a aby boli zavedené primerané záruky.

AKO DLHO BUDEME UCHOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM
SÚBOROV COOKIES
Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na naše účely, v každom prípade maximálne 12 mesiacov.

AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred akýmkoľvek neoprávneným
alebo nezákonným spracovaním, ako aj pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, neoprávneným
zverejnením alebo prístupom k týmto osobným údajom.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu privacy@lconstruction.sk. Tým nie je dotknutá zákonnosť
spracovania založeného na vašom súhlase pred jeho odvolaním.
Máte tiež právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania,
právo namietať proti spracúvaniu, právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania a právo podať
sťažnosť slovenskému dozornému orgánu. Ten môžete kontaktovať na adrese:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
E-mailová adresa: statny.dozor@pdp.gov.sk
Viac informácií o týchto právach nájdete v našich Všeobecných podmienkach ochrany a spracúvania osobných údajov kliknutím
na časť "Ochrana osobných údajov" v pätičke príslušnej webovej stránky.
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