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Cookies sú súbory nie veľkého rozsahu, ktoré sa ukladajú na Vašom elektronickom zariadení a v ktorých používate
Vaše prehliadače. Súbor obsahuje údaje, ktoré sa zozbierajú počas Vašich návštev na webových stránkach, t.j.
obsahuje údaje o Vašich preferenciách na webových stránkach. Tieto súbory neobsahujú žiadne osobné údaje, na
základe ktorých by Vás bolo možné identifikovať, ale obsahujú výlučne údaje, ktoré umožnia uľahčiť
a personalizovať Vaše návštevy na webe a ponúknuť Vám blízky obsah na webovej stránke. Súbory cookies sa
vytvárajú vždy počas prehliadania webového obsahu konkrétnej stránky, a to vo forme numerickej alebo textovej.
Rozsah používania cookies môžete kedykoľvek zmeniť pomocou nastavení jednotlivých súborov cookies pre
konkrétne analytické či reklamné systémy, prípadne zamietnuť všetky cez príslušné nastavenie Vášho webového
prehliadača.
tak ako vo všeobecnosti aj na našich stránkach možno súbory cookies rozdeliť na dve základné kategórie, a to:
dočasné súbory cookie – tzv. dočasné cookie relácie, tieto súbory trvajú len po dobu trvania prehliadania
webovej stránky (t.j. po dobu trvania webovej relácie) a po vypnutí prehliadača budú odstránené
permanentné súbory cookie – existujú aj po ukončené webovej relácie a to do momentu ich odstránenia

Z praktického hľadiska môžeme bližšie súbory cookies rozdeliť aj na:
Esenciálne/funkčné – niekedy označované aj ako požadované/nevyhnutné. Tieto cookie súbory umožňujú, aby si
webové stránky Vaše základné voľby (napríklad používateľské meno, jazyk alebo oblasť, v ktorej sa nachádzate)
a poskytovali vylepšené, osobne prispôsobené funkcie. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, sú zvyčajné
anonymné. To znamená, že vás podľa nich nemôžeme osobne identifikovať. Nezhromažďujú o vás žiadne
informácie, ktoré by sa dali použiť na reklamný predaj či sledovanie vášho pohybu na internete. Tieto súbory
cookie sa po zatvorení prehliadača nevymažú a sú teda trvalo uložené na vašom počítači alebo zariadení.
Blokovanie týchto súborov cookies v prehliadači Používateľa môže mať za následok nesprávne fungovanie Webu.
Tieto súbory cookies sú potrebné a nemožno ich deaktivovať.
Analytické - Ide v prvom rade o cookies týkajúce sa priebehu návštev, jej pôvod, štatistiku a analýzu. Analytické
cookies majú spoznať opakovanú návštevu webových stránok z rovnakého prehliadača na rovnakom zariadení a
sledovať aktivity návštevníkov pri prezeraní stránok. Pomáhajú porozumieť, akým spôsobom návštevníci
používajú webovú stránku, či mali nejaké problémy alebo chybové hlásenia z určitých stránok. Na ich základe
možno vyhodnotiť správanie návštevníka za účelom budúceho zlepšenia alebo nápravy takej návštevy. Analytické
/ výkonové súbory cookie sa po zatvorení prehliadača nevymažú a sú teda trvalo uložené na vašom počítači alebo

zariadení. Informácie získané Správcom webu prostredníctvom analytických súborov cookies sú anonymné - na
ich základe nie je možné identifikovať Používateľa, od ktorého sa informácie získali. Ich použitie je prevažne
komerčné.
Personalizované/cielené marketingové – slúžia na prispôsobenie obsahu služieb a produktov zákazníkom na
základe ich správania sa na webovej stránke, a to prostredníctvom údajov, ktoré dobrovoľne poskytli, pričom sú
úplne anonymné. V ich dôsledku dokáže byť Vaša návšteva na webovej stránke časovo efektívna, pretože Vám
môžu byť vopred poskytnuté služby a tovary, ktoré hľadáte a to na základe Vašich minulých preferencií. Tieto
cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na webových stránkach zapojených do reklamného systému. Po
ukončené relácie sa tieto súbory sami nevymažú.
Reklamné súbory ďalších strán - Cookies prvej strany nastavuje webová stránka, ktorú práve navštevujete. A iba
táto stránka ich môže čítať. Cookies tretích strán inštaluje niekto iný ako prevádzkovateľ používaných webových
stránok so súhlasom prevádzkovateľa webovej stránky, ktorú navštevujete, s cieľom zbierať určité informácie a
vykonávať tak rozličné výskumy správania, demografie a to výlučne anonymne za účelom naplnenia
personalizácie a analýzy, ktoré v konečnom dôsledku uľahčujú a urýchľujú Vaše prehliadanie webových stránok
podľa Vašich záujmov. Ide o behaviorálnu reklamu, ktorú poskytujú prevádzkovatelia ako napr. Google Ads,
Instagram, Facebook...
Prehliadače umožňujú používateľom spravovať súbory cookie podľa svojich potrieb. Niektoré prehliadače súbory
cookie obmedzujú alebo odstraňujú. Môžete skontrolovať nastavenia súborov cookie. V niektorých prehliadačoch
môžete nastaviť pravidlá pre správu súborov cookie jednotlivých stránok, vďaka čomu získate lepšiu kontrolu nad
ochranou svojho súkromia. Môžete zakázať ukladanie súborov cookie zo všetkých webových stránok okrem tých,
ktorým dôverujete. Ďalšou možnosťou je režim inkognito. V zásade platí, že Vás nemožno konkrétne identifikovať
cez používanie cookies na našom webe.

