
Prehlásenie o použití 
cookies 
Čo sú cookies? 

Ide o malé dátové súbory, ktoré sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových 
stránok, ako je napríklad prihlasovanie. Vďaka cookies si stránky môžu tiež 
zapamätať rôzne nastavenia, ako je jazyk, font a ďalšie možnosti, ktoré ste si 
pre zobrazenie stránok sami zvolili. To je dôvod, prečo cookies umiestňujeme 
na váš počítač. To isté robí väčšina veľkých internetových stránok 
a poskytovateľov. 

Na čo využívame cookies na tomto webe? 

Cookies je možné podľa trvanlivosti rozdeliť na dva základné druhy 

• Krátkodobé (session cookie) – zostávajú vo Vašom prehliadači do zatvorenia 
Vášho prehliadača, potom sa vymažú. 

• Dlhodobé (persistent cookie) – zostávajú uložené v prehliadači dlhú dobu 
(záleží na nastavení Vášho prehliadača a nastavení cookie) alebo dokým ich 
ručne neodstránite. 

Na našom webe používame tieto cookies: 

• Technické (krátkodobé) – sú nevyhnutné pre zaistenie elementárnej funkcie 
stránok, t. j. vloženie produktov do košíka, proces nákupu a zobrazenie verzie 
stránky vyžadujúcej javascript alebo bez neho. 

• YouTube (krátkodobé i dlhodobé) – využíva ich prehrávač videí YouTube. Sú 
na Váš počítač umiestnené vo chvíli, keď prehrávač spustíte. 

• Google Analytics (dlhodobé) – aby sme Vám mohli stránky lepšie prispôsobiť, 
využívame pre meranie anonymných dát o správaní používateľov nástroj 
Google Analytics. 

• reCaptcha (dlhodobé) – vyhodnocuje, či ste človek, alebo robot, a pomáha 
ochrániť formuláre pred zneužitím a spamom. 

• AdWords (dlhodobé) – generované reklamným systémom. Pomocou týchto 
cookies môžeme vyhodnocovať efektivitu predajných kanálov. 

• Sklik (dlhodobé) – generované reklamným systémom. Pomocou týchto 
cookies môžeme vyhodnocovať efektivitu predajných kanálov. 

• Facebook (krátkodobé i dlhodobé) – sú používané widgetom sociálnej siete 
Facebook, ktorý je vložený na týchto stránkach. 

• Twitter (dlhodobé) – sú používané widgetom sociálnej siete Twitter, ktorý je 
vložený na týchto stránkach. 

• MailChimp (krátkodobé i dlhodobé) – generované aplikáciou Mailchimp. Tieto 
cookies nám umožňujú vyhodnotiť účinnosť reklamného kanála. 



Cookies nikdy nepoužívame k tomu, aby sme vás osobne identifikovali a nikdy 
do nich neumiestňujeme citlivé alebo osobné dáta. 

Ako možno upraviť využívanie cookies 

Všetky cookies, ktoré už na vašom počítači sú, môžete vymazať. Väčšina 
prehliadačov tiež ponúka možnosť blokácie umiestňovania cookies na  Váš 
počítač, v takomto prípade ale nebudete môcť využiť všetky naše online služby. 
Detailné informácie o nastavení ukladania súborov cookies vo Vašom 
prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľa konkrétneho prehliadača. Pre 
najrozšírenejšie prehliadače to sú: 

• Chrome 
• Firefox 
• Internet Explorer 
• Opera 
• Android 

Podrobnosti nájdete na stránkach AboutCookies.org. 

Využitie Google Analytics 

Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou 
Google, Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory 
cookies. Informácia o používaní stránky spolu s obsahom súboru cookie bude 
spoločnosťou Google prenesená a uložená na serveroch v Spojených štátoch. 
Google bude používať tieto informácie pre účely vyhodnocovania používania 
stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľov, a pre 
poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania 
internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak 
to bude požadované zákonom alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať 
tieto informácie pre Google. 

Kvôli ochrane Vášho súkromia sme upravili službu Google Analytics tak, aby 
nezaznamenávala Vašu IP adresu. 

Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované 
spoločnosťou Google, a to: 

• prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google, 
• remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe prehliadnutých 

produktov), 
• rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických 

dát). 

Viac informácií o spracovaní a využití dát nájdete v zmluvných 
podmienkach spoločnosti Google. 

 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
https://support.mozilla.org/cs/kb/Pr%C3%A1ce%20s%20cookies
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/
http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=sk
http://aboutcookies.org/
http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/
http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/


Ako zakázať sledovanie Google Analytics 

Ak chcete zablokovať odosielanie anonymných štatistík pomocou nástroja 
Google Analytics, môžete k tomu využiť plugin poskytovaný spoločnosťou 
Google. Tento plugin je potrebné stiahnuť a nainštalovať do Vášho prehliadača. 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

