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Podmienky spoločnosti NAR marketing na 

používanie súborov cookies 
 

   

Užívateľ berie na vedomie, že predpokladom riadneho prevádzkovania systému PROEBIZ TENDERBOX 

spoločnosti NAR marketing s.r.o., IČ 64616398, Masarykovo náměstí 33, 702 00 Ostrava (ďalej len spoločnosť 

NAR marketing), je využitie dátových súborov cookies. 

 

 

 

I. Čo sú cookies? 

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú ukladané prostredníctvom webového prehliadača  

do počítača užívateľa. Slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov webu a ukladajú sa do nich užívateľské 

predvoľby. Používanie cookies neznamená žiadne bezpečnostné riziko pre počítač alebo iné koncové zariadenie 

(mobil, tablet). 

 

II. Prečo používame cookies? 

Systém PROEBIZ TENDERBOX môže pomocou cookies uložiť potrebné informácie na strane užívateľa a pri ďalšej 

návšteve ich môže opätovne načítať. Vďaka tomu je možné si napríklad zapamätať vybraný jazyk alebo 

zachovať prihlásenie užívateľa a pod. Tieto súbory sú dôležité na správny chod systému PROEBIZ TENDERBOX. 

 

Spoločnosť NAR marketing rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi jej internetové stránky. 

Všetky informácie zhromaždené počas prevádzkovania systému PROEBIZ TENDERBOX budú použité na 

zlepšenie našich služieb. Súbory cookies využívame výhradne kvôli skvalitneniu a zjednodušeniu pohybu 

užívateľov na webových stránkach a optimalizácii týchto stránok pre ich užívateľov, ďalej na zaistenie lepších 

služieb pre návštevníkov, a tiež na marketingové účely. Všetko s cieľom zlepšenia starostlivosti o svojich 

súčasných i budúcich zákazníkov. 

 

III. Odmietnutie používania cookies 

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú ukladané prostredníctvom webového prehliadača  

do počítača užívateľa. Slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov webu a ukladajú sa do nich užívateľské 

predvoľby. Používanie cookies neznamená žiadne bezpečnostné riziko pre počítač alebo iné koncové zariadenie 

(mobil, tablet). 

 

Pokiaľ si súbory cookies neprajete využívať, je možné túto stránku opustiť alebo nastaviť ukladanie cookies vo 

vašom prehliadači. 

 

Ďalej je možné použiť „anonymné prehliadanie“ (pokiaľ ho váš prehliadač podporuje), ktoré odstráni cookies po 

zatvorení okna webového prehliadača. 

 

Tieto ustanovenia na používanie súborov cookies a o ochrane osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť 

dňa 14.01.2021. 


