COOKIES PRAVIDLÁ
Používaním Platformy súhlasíte s tým a beriete na vedomie, že môžeme ukladať určité informácie o
vašom zariadení vo forme súboru známeho ako "cookie". V týchto Cookies pravidlách („Cookies
pravidlá“) opisujeme to, ako fungujú tzv. cookies a ako ich využívame. Tieto Cookies pravidlá sa
vzťahujú na všetky internetové stránky, mobilné aplikácie a ďalšie online služby (spoločne
„Platforma“), ktoré spoločnosť P2P prevádzkuje.

Tieto Cookies pravidlá tvoria neoddeliteľnú súčasť Podmienok a preto všetky ustanovenia uvedené
v Podmienkach, sa primerane vzťahujú aj na tieto Cookies pravidlá.

Registráciou na Platforme vyhlasujete, že ste si tieto Cookies pravidlá pozorne prečítali a súhlasíte s
nimi bez výhrad. Ak nesúhlasíte s týmito Cookies pravidlami, nemôžete používať Platformu a
registrovať sa na nej a v prípade, ak ste už registrovaný, ste povinný registráciu si zrušiť.

Zmeny a doplnenia
P2P si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia
upraviť tieto Cookies pravidlá a akékoľvek iné dokumenty, ktoré sú tu uvedené odkazom. P2P vás
bude informovať o zmenách Cookies pravidiel na Platforme, odoslaním správy alebo iným
oznámením. Zmena alebo doplnenie Cookies pravidiel nadobúda (ak nie je uvedené inak) účinnosť jej
zverejnením. Vaše ďalšie používanie Platformy po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny alebo
doplnenia považujeme za súhlas so zmenami a doplnením Cookies pravidiel. Ak so zmenou alebo
doplnením nesúhlasíte, ste povinný ukončiť používanie Platformy a zrušiť si registráciu na nej.

Povolenie cookies
Ak chcete využiť funkcie a služby, ktoré ponúka Platforma, v celom rozsahu, vaše zariadenie musí mať
povolené cookies, nakoľko niektoré funkcie Platformy vieme poskytovať len pri povolení využívania
cookies. Pomocou cookies skúmame účinnosť dizajnu Platformy ako aj reklám a iných prvkov na nej
zobrazených a tiež nám pomáhajú pri overovaní vašej totožnosti v prípadoch, ak je to potrebné.

Čo sú cookies a ako ich využívame
Cookies sú používané k zlepšeniu zážitku z takmer každej internetovej stránky, vrátane našej
Platformy. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú stiahnuté do vášho zariadenia pri používaní
internetových stránok, vrátane Platformy. Platforma môže načítať tieto súbory cookie z vášho
internetového prehliadača zakaždým, keď ju používate, a tak vás môže rozpoznať a zapamätať si vaše
preferencie a nastavenia Platformy. Cookies neznamenajú žiadne nebezpečenstvo pre vaše
zariadenie. Cookies bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých užívateľov, ukladajú sa do nich
užívateľské predvoľby a pod. a zjednodušujú tak používanie internetových stránok. Cookies sú veľmi
užitočné a sú bežne používané takmer každou internetovou stránkou. Z bezpečnostných dôvodov
veľa internetových stránok nefunguje vôbec bez použitia cookies. Cookies vo všeobecnosti nemajú
žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na

identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, v
závislosti na tom, ako dlho sú používané: Dočasné cookies trvajú len počas vášho online prístupu a
zmiznú z vášho zariadenia po zatvorení prehliadača. Trvalé cookies zostanú vo vašom zariadení aj po
zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri
každej návšteve Platformy za účelom uvedeným vyššie.
Ak sa napríklad prihlásite na Platformu, zaznamenáme vašu identifikáciu na vašom Účte v súbore
cookie vo vašom zariadení. Tiež môžeme zaznamenať vaše heslo do tohto súboru cookie, ak ste
uviedli, že by ste chceli svoje heslo uložiť pre automatické prihlásenie. Z bezpečnostných dôvodov
budeme šifrovať akékoľvek údaje súvisiace s užívateľmi, ktoré ukladáme v týchto súboroch cookie.
Môžeme používať aj rôzne služby tretích strán, ktoré rovnako používajú cookies. Tieto cookies sú
riadené tretími stranami a my k nim nemáme žiadny prístup.

Správa cookies
Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z vášho zariadenia, zablokovať všetky
cookies (alebo len cookies tretej strany), alebo vás varovať ešte predtým, ako je cookie uložený na
vašom zariadení. Beriete na vedomie, že ak sa rozhodnete blokovať všetky cookies alebo ich
nepovoliť, Platforma nemusí fungovať tak, ako bolo zamýšľané, a nebudete ju môcť používať v celom
rozsahu alebo pristupovať ku všetkým funkciám, ktoré poskytuje. Ak ste si zablokovali resp. nepovolili
všetky cookies a chcete naplno využiť funkcie a služby, ktoré Platforma ponúka, môžete tak urobiť
povolením cookies vo vašom prehliadači vo vašom zariadení.

Identifikátory mobilných zariadení
Ak používate Platformu prostredníctvom mobilného zariadenia, používame na identifikáciu
mobilných zariadení identifikátory mobilných zariadení (jedinečný identifikátor priradený výrobcom
zariadenia) namiesto súborov cookie. Robíme tak z rovnakých dôvodov ako pri ukladaní cookies, teda
pre uloženie vašich preferencií a sledovanie vášho spôsobu používania Platformy. Na rozdiel od
súborov cookie identifikátor mobilného zariadenia nie je možné vymazať. Rôzne tretie strany
používajú identifikátor zariadenia napríklad na sledovanie počtu zobrazených reklám, meranie
výkonnosti reklám a grafických reklám, ktoré sú pre vás relevantnejšie, na sledovanie informácií o
používaní Platformy a jej jednotlivých častí, funkcionalít a podobne. Rovnako tak môžeme zdieľať
identifikátor zariadenia s tretími stranami, ktoré nám poskytujú služby súvisiace a týkajúce sa
Platformy.
S uvedeným súhlasíte a beriete to na vedomie.

