Použitie Cookie
1.Cookies vo všeobecnosti: Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača
alebo vášho mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory
sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej
pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká). Pri nasledujúcej návšteve tejto
istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na
stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila.
Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navštívili. Cookies vám môžu
uľahčiť používanie stránky, stránka si napríklad zapamätá, že ste prihlásený pod svojou
prezývkou a pri nasledujúcom načítaní nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie údaje.
Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení kým
nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej
platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete.
Súčasné pravidlá www.hungarian-hotels.com (ďalšie na stránke ) podľa informácií použitia
cookies.
2.Súčasná stránka podľa použitia cookies : ak súčasná stránka nepoužíva cookies, tak
osobná identifikácia údajov vhodná na informácie nemôže byť uskladnená vo vašom počítači.
3.Tretia strana podľa použitia cookies:
Súčasná stránka používa aj cookies tretích strán
• Google Maps
• Google Analytics
Použitie cookies a s tým spojené chránenie údajov: informácie si môžete podrobne prečítať
na https://policies.google.com/privacy?hl=hu
PDF formát k dispozícii:
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/hu//intl/hu/policies/privacy/goo
gle_privacy_policy_hu.pdf
4.Nastavenie a zmeny prehliadača : prebieha pri otvorení nastavenia prehliadača (Mozilla
Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdete v nich lištu
s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo
svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie
inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov. Ďalšie informácie o cookies vo
všeobecnosti, poprípade o použití cookies a jeho odstránení na týchto webových stránkach
nájdete : www.aboutcookies.org alebo www.allaboutcookies.org.
Dovolíme si upozorniť, že nakoľko prebehne nastavanie zmien prehliadača a použitie cookies
nebude povolené, na základe súčasných pravidiel uložené funkcie nebudú sprístupnené, to
znamená, že na stránke služby nebudú k dispozícii.
5.Cookies a osobné údaje : cookies neobsahuje a neukladá osobné údaje.

