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Údaje o návštevnosti webových stránok 

Referencie a linky 
Webová stránka Spoločnosti môže obsahovať linky, ktoré Spoločnosť neprevádzkuje a sú tam 
uvedené len pre informáciu návštevníkov. Spoločnosť nemá žiaden vplyv na obsah a 
bezpečnosť webových stránok prevádzkovaných partnerskými spoločnosťami, a preto ani nie 
je za ne zodpovedná.  Predtým, ako poskytnete akékoľvek údaje na danú stránku, preštudujte 
si prosím vyhlásenie o ochrane údajov a pokyny na spravovanie údajov tých webových 
stránok, ktoré navštívite. 

Analytické nástroje, cookies  
Spoločnosť používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý 
pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete.  Keď si 
niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s 
návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod 
zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je 
nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu  webovej stránky, na vytváranie užívateľsky 
prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov.  Spoločnosť 
nepoužíva analytické systémy na zber osobných informácií. Väčšina prehliadačov internetu 
akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť.  
Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne 
cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať 
cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke. 

IP adresy 
Pri návšteve a komunikácii s našimi Internetovými stránkami môže Spoločnosť  spracúvať 
anonymné informácie zo serverových záznamových súborov  Log Files. Adresa protokolu IP 
je identifikačné číslo, ktoré Poskytovateľ internetového pripojenia automaticky priraďuje 
Vášmu počítaču. Kedykoľvek navštívite naše Internetové stránky, dôjde k automatickej 
identifikácii a zapísaniu dotknutého čísla spolu s časom (časmi) Vašej návštevy (Vašich 
návštev) a informácií o konkrétnych stránkach, ktoré ste navštívili, do Vašich serverových 
záznamových súborov. IP adresy všetkých návštevníkov používame na výpočet miery 
použitia Internetových stránok, pri diagnostike problémov so servermi dotknutých stránok a 
na ich administráciu. IP adresy môžeme tiež použiť na komunikáciu či zablokovanie prístupu 
tým návštevníkom, ktorí porušujú Podmienky poskytovania služieb. Zber IP adries je na 
internete štandardným postupom a mnoho internetových stránok ho vykonáva automaticky. 

Systém SSL  

Spoločnosť používa na svojich stránkach SSL šifrovanie pre rezervácie on-line. Všetky 
informácie, ktoré subjekt údajov zdieľa so Spoločnosťou sa musia automaticky šifrovať a 
musia byť chránené pri prenose po sieti. Keď náš server dostane informácie odkóduje sa 
použitím individuálneho súkromného kľúča. SSL umožňuje prehliadaču pripojiť sa na 
webovú stránku a vytvoriť bezpečný komunikačný kanál transparentným spôsobom.  SSL je 
najširšie využívaným a najúspešnejším šifrovacím systémom. Aby subjekty údajov mohli 
používať systém, potrebujú jednoducho overiť kompatibilitu svojich prehliadačov. 


