PODMIENKY POUŽÍVANIA WEB STRÁNKY
Táto webová stránka („stránka“) je prevádzkovaná spoločnosťou Mediatel spol. s .r.o., so sídlom
Miletičova 21, 821 08 Bratislava, Slovensko (“MEDIATEL”).
Pred použitím tejto stránky si prosím pozorne prečítajte podmienky používania, pretože vysvetľujú ako
budeme spracovávať osobné údaje a ako používame cookies. Používanie tejto stránky znamená, že s
týmito podmienkami súhlasíte. Ak nesúhlasíte s obsahom tejto Stránky, nepoužívajte túto stránku.

Druh spracovávaných údajov/odkazy na iné webové stránky
MEDIATEL sa stará o Vaše súkromie. Prostredníctvom tejto stránky sa nezhromažďujú ani
nespracovávajú žiadne osobné údaje s výnimkou informácií zhromažďovaných prostredníctvom
cookies, tak ako je to vysvetlené nižšie v týchto podmienkach.
Táto stránka taktiež obsahuje odkazy na ďalšie webové stránky alebo webové stránky sociálnych
médií. Keď kliknete na takýto odkaz, prosím majte na zreteli, že tieto stránky majú svoje vlastné zásady
ochrany osobných údajov. Skontrolujte prosím zásady ochrany súkromia pri používaní týchto webových
stránok. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že MEDIATEL nemôže niesť zodpovednosť za webové stránky
tretích strán.

Zhromažďovanie a využívanie informácií
Pre optimalizáciu tejto Stránky z hľadiska systémového výkonu, použiteľnosti a poskytovania
užitočných informácií o našich produktoch a službách, automaticky zhromažďujeme a uchovávame
informácie v log súboroch vo Vašom počítači.
Webová stránka spoločnosti MEDIATEL používa Google Analytics, službu webovej analýzy Google Inc.
(„Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte
užívateľského počítača a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky užívateľom. Z poverenia
MEDIATELU Google tieto informácie využije na to, aby voči MEDIATELU vyhodnotil využitie užívateľa
na webovej stránke, aby zhrnul správy o aktivitách na webovej stránke a aby priniesol ďalšie služby
spojené s používaním webovej stránky a s využitím internetu.
Tieto informácie používame pre efektívne spravovanie stránky, aby sme sa dozvedeli viac o správaní
našich užívateľov na stránke, analyzovanie trendov a zbieranie demografických údajov o našich
užívateľoch ako celku.
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Užívateľ môže zabrániť ukladaniu Cookies do pamäte vhodným nastavením software prehliadača.
Užívateľ môže poukázať na to, že v tomto prípade sa nedajú v plnom rozsahu využiť všetky funkcie
tejto webovej stránky. Užívateľ okrem toho môže zabrániť zaznamenaniu údajov vytvorených pomocou
Cookies a vzťahujúcich sa na využívanie webovej stránky na Google, ako aj spracovaniu týchto údajov
pomocou Google tak, že užívateľ si uloží a nainštaluje Browser-Plugin na nasledovnej
adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Zodpovednosť za správnosť poskytovaných informácií
Spoločnosť MEDIATEL ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za:
1. správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu stránok
2. prípadný chýbajúci obsah
3. zverejnené hypertextové odkazy na iné webové stránky prevádzkované inými subjektami. Za obsah týchto stránok
MEDIATEL nenesie žiadnu zodpovednosť
4. pravdivosť, obsah ani formu reklamy, uverejnenú na týchto stránkach a neručí ani za záväzky osôb, ktorých
ponuky sú vo forme reklamy zverejnené na týchto stránkach.
5. škody spôsobené vírusmi či inými škodlivými kódmi a aplikáciami, ktoré sa mohli nainštalovať pri návšteve iných
stránok prostredníctvom hypertextových odkazov, alebo pri prenose dát medzi stránkami a zariadením
používateľa
6. prípadné škody (priame, nepriame a iné) akéhokoľvek druhu vzniknuté v nadväznosti na informácie získane zo
stránok http://www.webcard.sk
7. obsah inzercie zverejnenej samotným klientom prostredníctvom webového rozhrania
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