
 

 

 

I. Cookies 

1. Táto webová stránka používa cookies. Používame technológie, ako sú súbory cookie, aby sme 

mohli prispôsobovať obsah a reklamy, poskytovať funkcie sociálnych médií a analyzovať prevádzku 

na webe. Informácie o vašom používaní webu tiež zdieľame so spoločnosťou Google a Zoznam. 

Pokračovaním v používaní tohto webu súhlasíte s použitím súborov cookie. Pre vypnutie niektorých 

typov cookies môžete zmeniť nastavenie svojho internetového prehliadača. 

2. Cookie sú malým textovým súborom, ktorý vami navštívená internetová stránka ukladá vo vašom 

počítači alebo mobilnom zariadení. 

3. Súbory cookie sa bežne používajú preto, aby internetové stránky mohli fungovať, alebo aby 

fungovali efektívnejšie. Cookie tiež poskytujú informácie o správaní návštevníkov webu. Pomáhajú aj 

u Personalizácia obsahu reklám a ich správnemu zacielenie. 

4. Zákon uvádza, že môžeme ukladať cookies na vašom zariadení, ak sú nevyhnutne potrebné pre 

prevádzku tejto stránky. Pre všetky ostatné typy cookies potrebujeme vaše povolenie. 

5. Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú umiestnené službami tretích strán, 

ktoré sa objavujú na našich stránkach. 

6. Kedykoľvek môžete zmeniť alebo zrušiť svoj súhlas prostredníctvom nastavenia svojho 

internetového prehliadača. 

7. Na webových stránkach sú používané tieto cookies: 

- technické cookies, ktoré sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti pri využívaní webových stránok, 

- súbory cookies, ktorých ukladanie je podmienené súhlasom návštevníka, ktoré pomáhajú zlepšovať 

dojem používateľa, uľahčujú prehliadanie webových stránok a ponúkanie služieb na mieru 

zákazníkom a umožňujú štatistické meranie alebo vyhodnocovanie správania zákazníka na webe. 

 

II. Súhlas prostredníctvom nastavenia prehliadača 

1. Užívateľ určuje v nastavení svojho PC, resp. v nastavení prehliadača, či má prehliadač umožniť 

webovské stránke ukladať cookies do koncového zariadenia. Toto nastavenie je možné považovať za 

súhlas so spracovaním osobných údajov. Prehliadač je nástrojom sprostredkovania súhlasu. 

2. Zakázanie cookies môže mať za následok nedostupnosť niektorých funkcií webových stránok, alebo 

zníženie používateľského dojmu. 

3. Použitie cookies je možné obmedziť alebo zakázať v nastavení internetového prehliadača: 

- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs 

- Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies 

- Opera: http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html 

- Internet Explorer a Edge: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies 



 

 

 

- Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ 

 

III. remarketing 

1. Náš web niekedy používa funkcie Google remarketing, ktorá umožňuje oslovovať s cielenou 

reklamou užívateľov, ktorí v minulosti zavítali na náš web. Dodávatelia tretej strany (vrátane 

spoločnosti Google) môžu zobrazovať naše reklamy na rôznych stránkach na internete. Túto funkciu 

môžete zakázať v nastavení v spoločnosti Google www.google.com/settings/ads. Náš web tiež 

používa funkciu Sklik retargeting. 


