
Cookies 
Naša webová stránka, tak ako všetky profesionálne webové stránky, využíva cookies pre lepšiu a 
jednoduchšiu užívateľskú skúsenosť. V nasledujúcom texte vám vysvetlíme, čo sú cookies, aké je ich 
využitie a ako ich môžete nastaviť podľa vašich preferencií. 

Čo sú cookies? 
Cookie je malý textový súbor, ktorý sa automaticky ukladá na váš počítač alebo iný nástroj ako napríklad 
smartphone, ktorý komunikuje s internetom, keď navštívite webovú stránku, ktorá ich využíva. Súbor 
cookies vám umožní pri budúcej návšteve stránky využiť rovnaké predvoľby, ktoré ste zadali naposledy 
alebo vám napríklad odporučí položky na základe predchádzajúceho nákupu. 

Aký druh cookies využíva naša webová stránka? 
V závislosti od trvania: 

 dočasné cookies (len počas aktuálnej návštevy) – vymažú sa keď užívateľ zavrie prehliadač 
 trvalé cookeis – ukladajú sa na určitú dobu (mesiace, roky) 

V závislosti od vlastníka cookies: 

 cookies prvej strany – nastavuje ich server prehliadanej webstránky a ich doména je rovnaká 
 cookies tretích strán – sú uložené sú inou doménou na doméne prehliadanej stránky. Stáva sa 

to v prípadoch, keď webstránka odkazuje na súbor, ako napr. JavaScript, umiestnený mimo jej 
domény. 

Využívame Goole Analytics (Analytics, Tag Manager, WebmasterTools) na zber anonymných štatistík, 
ktoré nám pomáhajú optimalizovať našu webstránku, tieto štatistiky neobsahujú osobné informácie. 
Využívame tiež technológie tretích strán pre neustále zlepšovanie vašej užívateľskej skúsenosti. 
Nástroje tretích strán môžete nájsť napríklad pri tlačidlách zdieľaní sociálnych médií (AddToAny), ktoré 
umožňujú rýchle zdieľanie informácií na vašom profile, alebo tiež prostredníctvom vložených 
informačných kanálov sociálnych médií, YouTube videí alebo interaktívnych máp (štýly Google máp 
obsahujúce Snazzy Maps), platforma na rozosielanie e-mailových kampaní a newslettrov (MailChimp). 
Prečítajte si viac o súboroch cookies, ktoré používajú najbežnejšie platformy sociálnych 
médií: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Google plus and maps, Instagram atď. 
 

Ako môžete spravovať nastavenia cookies? 
Nastavenia cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo cookies úplne vymazať. Pre viac informácií vám 
odporúčame preštudovať si  pokyny vášho prehliadača alebo pomocníka, pretože metóda závisí od toho, 
aký internetový prehliadač používate: 

Apple Safari 
Google Chrome 
Microsoft 
Internet 
Explorer 
Mozilla Firefox 
Opera browser 
Existuje taktiež možnosť odmietnuť alebo úplne zablokovať cookies. Avšak zamietnutie niektorých 
cookies môže ovplyvniť funkčnosť webovej stránky, ako aj mnohých ďalších webových stránok. Preto 
sa táto alternatíva návštevníkom webu neodporúča. 



Potrebujete viac informácií o tom, ako spracúvame údaje 
získané prostredníctvom nášho webu? 
Prečítajte si viac o tom, ako spracúvame údaje, ktoré získavame z návštev našej webstránky v politike 
ochrany súkromia. Komplexný prehľad o právach návštevníkov nášho webu, legislatíve, z ktorej 
vychádzame pri spracovávaní osobných údajov, rozsahu, doby uloženia a ostatné dôležité informácie 
týkajúce sa osobných údajov nájdete na Zásada o ochrane osobných údajov! (tu by mohlo byť 
prepojenie na stránku) 
 


