
Čo sú cookies, pixely a na čo ich potrebujeme?

Ako mnoho iných spoločností poskytujúcich svoje služby na internete, aj my 
využívame cookies, pixely a ďalšie technológie. 

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo Vašom prehliadači alebo 
mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé obrázky 
alebo „kúsky kódu“, nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré 
zbierajú informácie o Vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich 
môžu ukladať aj cookies.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu „trvanlivosti“ – rôznu dobu uloženia vo Vašom 
zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z Vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno 
prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo Vašom zariadení uložené aj po ukončení 
prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

Prečo používame cookies?

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si Vaše úkony a preferencie v priebehu 
určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa 
vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.

Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo Vás zaujíma na našej webovej stránke, 
či je pre Vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda 
používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.

Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov 
našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. 
Používajú sa tiež na to, aby Vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú 
pre Vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby.

Aké cookies používame?

1. Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie 
našej webstránky. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, 
ich použitie je nevyhnutné a preto si od Vás nepýtame súhlas na ich uloženie a 
pristupovanie k nim. 

2. Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej 
internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež 
na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre Vás čo 
najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby 
sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne 
sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie 
týchto cookies, nepýtame si od Vás na ich používanie súhlas. 
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Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google Analytics  Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street,
                              Dublin 4, Írsko

3. Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme 
Vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý Vás podľa Vašich predchádzajúcich 
preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. 
Cookies tohto typu ukladáme iba na základe Vášho súhlasu. Pri týchto cookies 
využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google AdWords  Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street,
                    Dublin 4, Írsko

Facebook Pixel  Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand  
          Canal Harbour Dublin 2, Írsko

 Vaše voľby

Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri 
využívame    cookies a podobné technológie:

1. Nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, 
ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli 
cookies. Musíme Vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované 
služby riadne fungovať.
2. Tretie strany: na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán.
3. Vlastné riešenia partnerov: na obmedzenie cookies tiež možno využiť riešenia 
ponúkané jednotlivými partnermi, ktoré sme uviedli vyššie.


