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Používanie súborov cookie na webu UPS. 

 

Toto zverejnenie vysvetľuje, „čo sú to súbory cookie“ a aké druhy súborov cookie používa spoločnosť UPS 

na svojich weboch.  

 

Čo sú to súbory cookie? 

 

Súbor „cookie“ je malý textový súbor, ktorý webové stránky posielajú do počítača návštevníka alebo iného 

zariadenia pripojeného k internetu na jednoznačné identifikovanie prehliadača návštevníka alebo na 

uloženie informácií alebo nastavenia v prehliadači. 

 

Používa UPS súbory cookie na svojich webových stránkach? 

 

Áno. Spoločnosť UPS používa na svojich internetových stránkach súbory cookie na zlepšenie webových 

stránok a na poskytnutie služieb a funkčných možností svojim používateľom. Používanie súborov cookie 

môžete vo svojom webovom prehliadači obmedziť alebo zakázať. Bez súborov cookie však nebudete môcť 

používať všetky funkčné možnosti webových stránok.  

 

Aké typy súborov cookie sa používajú na webových stránkach UPS? 

 

Nevyhnutné súbory cookie 

 

Tieto súbory cookie sú potrebné na uskutočnenie vami inicializovanej transakcie alebo žiadosti. Sú to 

napríklad možnosti zapamätania vami poskytnutých informácií pri pohybe po lokalite na odoslanie alebo 

sledovanie zásielky alebo spravovanie stavu vášho prihlásenia počas jednej relácie.  

 

Funkčné súbory cookie 

 

Tieto súbory cookie webovej lokalite umožňujú zapamätať si vami uskutočnené voľby na zabezpečenie 

funkčnosti vo váš prospech. Funkčné súbory cookie umožňujú webovej stránke zapamätať si pre vás 

špecifické nastavenia, ako je výber krajiny a stav trvalého prihlásenia, ak ste si ich vybrali, a zobraziť 

zásielky z minulosti, sledované balíky a iné individuálne prispôsobené funkčné možnosti.  

 

Analytické súbory cookie 

 

Tieto súbory cookie nám umožňujú zhromažďovať údaje súvisiace s vašim používaním webovej stránky, 

vrátane obsahu, na ktorý klikáte pri prechádzaní po webovej stránke, s cieľom zlepšenia výkonu a vzhľadu 

webovej stránky. Tieto súbory cookie môžu byť poskytnuté nášmu externému dodávateľovi analytického 

nástroja, sú však používané len na účely súvisiace s našimi webovými stránkami.  

 

Cielené súbory cookie 

 

Tieto súbory cookie si pamätajú informácie týkajúce sa vášho používania webovej stránky, aby sme vám 

mohli ponúknuť propagačné a iné cielené informácie na našej webovej stránke. 

 

Ako zakázať alebo odstrániť súbory cookie? 

 

Každý typ webového prehliadača ponúka možnosti obmedzenia a odstránenia súborov cookie. Ďalšie 

informácie o spravovaní súborov cookie získate pomocou nasledujúceho prepojenia. 

 

Internet Explorer 

Firefox 

Google Chrome 

Safari 

 

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042

