Zásady týkajúce sa súborov cookies spoločnosti Beewair technology
Keď hovoríme o Beewair technology, hovoríme o spoločnosti IQ Capital s.r.o. so
sídlom Lazovná 53, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.
18085/S.
Tieto zásady používania súborov cookies sú platné a účinné od 1. augusta 2017.
Čo sú cookies
Promobay používa cookies na získanie informácií o používateľovi na platforme.
Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý sa ukladá na vašom počítači alebo
mobilnom zariadení pri návšteve webových stránok, ako je naša platforma.
Cookies si pamätajú vaše preferencie na určitý čas a pomáhajú našej platforme
zapamätať si vaše preferencie a informácie pri najbližšej návšteve našej platformy.
Cookies nám pomáhajú prispôsobiť našu platformu vašim záujmom a poskytnúť
vám lepšiu používateľskú skúsenosť.
Ako používame cookies
Platforma môže do vášho zariadenia ukladať súbory cookies a získavať z týchto
súborov informácie o používateľovi. Tieto informácie sú spravované, uložené
a používané v súlade s našimi Zmluvnými podmienkami a našimi Zásadami
ochrany osobných údajov.
S platformou môžeme používať dva druhy cookies: trvalé cookies a dočasné
cookies. Kým súbory dočasných cookies sa vymažú, keď je váš prehliadač
zatvorený, pretrvávajúce súbory cookies zostanú na vašom zariadení aj
po zatvorení prehliadača a budú použité pri vašej ďalšej návšteve platformy.
Platforma používa cookies a podobné sledovacie nástroje na rôzne účely, najmä
na:
1. Identifikáciu, v moment keď sa prihlásite do našej platformy, čo nám
umožňuje poskytovať vám odporúčania produktov, zobrazovať
prispôsobený obsah, rozpoznať vás ako člena a umožniť vám
používaťďalšie prispôsobené funkcie a služby, ktoré poskytujeme;

2. sledovanie vašich zadaných preferencii;
3. doručovanie a prezentovanie obsahu (vrátane reklám) ktorý je pre vás
relevantnejší;

4. monitorovanie a analýza výkonnosti, fungovania a efektívnosti
platformy a na vylepšovanie platformy;
poskytovanie prístupu na prevádzku platformy a jej funkcií v najvyššej
kvalite a komforte pre používateľa;
5. poskytovanie prístupu a prevádzky platformy a jej funkcií na rôznych
webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch;
6. predchádzanie zneužívaniu platformy a odhaľovanie a predchádzanie
podvodnému alebo inak nevhodnému správaniu;
7. zlepšenie bezpečnosti platformy.
Súbory cookies tretích strán
Môžeme tiež povoliť našim obchodným partnerom a tretím stranám umiestňovať
súbory cookies (napríklad Google Analytics, Facebook Connect a ďalšie) na vaše
zariadenie, čo im umožní získať informácie o vás.
Naši obchodní partneri a tretie strany používajú súbory cookies, aby im mohli
lepšie poskytovať služby pre nás a vás. Cookies sa používajú na sledovanie vášho
správania pri používaní platformy a na prezentáciu reklamy reklamy na platformu
a ďalšie služby priamo na platforme alebo na webových stránkach tretích strán
a tiež na prevenciu a odhaľovanie podvodného správania.
Ostatné sledovacie nástroje
Platforma môže tiež používať iné nástroje na sledovanie a vyhľadávanie informácií
o užívateľoch s podobnou funkciou (napr. Webové majáky, súbory cookies Flash,
sledovacie adresy URL atď.).
Zakázanie cookies
Funkcia Pomocník vo väčšine prehliadačov vám povie, ako zabrániť tomu, aby váš
prehliadač prijímal nové súbory cookies, ako nechať prehliadač upozorniť
na prijatie nového súboru cookies a ako úplne zakázať súbory cookies. Okrem toho
môžete zakázať alebo odstrániť podobné údaje používané doplnkami prehliadača,
ako sú napríklad súbory cookies Flash, zmenou nastavení doplnku alebo
navštívením webových stránok jeho výrobcu.
Upozorňujeme, že niektoré funkcie platformy nemusia fungovať správne a ak
zakážete niektoré alebo všetky súbory cookies, nebudete môcť používať niektoré
z interaktívnych funkcií platformy.

Zmena pravidiel používania súborov cookie
Tieto Zásady používania súborov cookies môžeme kedykoľvek zmeniť. Ak
v zásadách týkajúcich sa súborov cookies vykonáme významné zmeny, oznámime
vám to buď zverejnením zmenených pravidiel používania súborov cookies
na platforme alebo odoslaním e-mailu.
Je dôležité, aby ste si prečítali zmenené zásady používania súborov cookies. Ak si
neželáte súhlasiť so zmenenými zásadami používania súborov cookies, nemôžeme
vám naďalej poskytovať platformu a jedinou možnosťou je zastaviť prístup
k platforme a deaktivovať svoj členský účet.

