
Zásady používania cookie 

 

Čo je to cookie? 

Cookie je malý súbor, ktorý sa odosiela z našej webovej stránky a ukladá do vášho počítača  alebo 

mobilného telefónu (ďalej „zariadenia“) pri návšteve našej webovej stránky. Následne nám umožní získať 

anonymizované informácie napr. o vašich návštevách, aktivitách a záujmoch na našej stránke, čo mi 

pomáha prispôsobiť ponuku a súvisiace služby. Tieto informácie nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je 

možné vás prostredníctvom nich identifikovať – vrátane stránok tretích strán (poskytovateľov analýzy, 

reklamy a pod.) 

 

Aké druhy cookie využívame? 

a) relačné súbory cookie tzv. dočasné – zostávajú vo Vašom zariadení, kým stránku neopustíte 

b) trvalé súbory cookie – zostávajú vo Vašom zariadení po dobu svojej „životnosti“ alebo kým ho manuálne 

neodstránite 

 

Aké typy cookie využívame  

a) vyžadované cookie 

Zabezpečujú fungovanie základných funkcií webovej stránky, ako napr. navigácie na stránkach, prístup 

k zabezpečeným oblastiam webovej stránky a pod. 

Odporúčame ich akceptovať, pretože bez nich nemusia webové stránky fungovať správne. 

b) funkčné cookie 

Umožňujú zabezpečiť príjemnejší zákaznícky zážitok napr. ukladajú a pripomínajú nákupný košík, 

umožňujú vytvárať zoznam želaní a pod. 

c) výkonnostné cookie 

Pomáhajú mi porozumieť nákupnému správaniu návštevníkov mojej webovej stránky a následne ju 

vylepšovať. 

d) interakčné cookie 

Používajú sa na vyjadrenie vašich názorov a hodnotení prostredníctvom webovej stránky, zasielanie správ. 

d) marketingové cookie 

Používajú sa na sledovanie pohybu návštevníkov na rozličných webových stránkach a pamätajú si vaše 

preferencie týkajúce sa produktov a nakupovania. Umožňujú zobrazovať Vám reklamu, ktorá je vo väčšej 

miere prispôsobená vašim preferenciám. 

 

 

 

 



Ako spravovať cookie? 

Moderné webové prehliadače umožňujú zmeniť nastavenia súborov cookie vo vašom zariadení. Súbory 

cookie môžete kedykoľvek ručne vymazať, povoliť, blokovať, celkom zakázať. Detailnejšie informácie 

o nastaveniach môžete nájsť v nápovede vášho prehliadača, nakoľko každý prehliadač je iný. 

Internet Explorer:  http://support.microsoft.com/gp/cookies/en 

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en answer=99547 

Safari:   http://support.aplle.com/kb/PH5042 

Opera:   http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

Adobe:   http://www.adobe.com/security/flashplayer/articles/LSO/ 

 

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť od 05. 10. 2021 a správca má právo ich kedykoľvek v prípade potreby 

aktualizácie upraviť. 
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