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Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá 

 

K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj vaše 

právo na informácie. 

Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENIE 

EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR). 

Pri spracúvaní osobných Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia 

účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a 

zodpovednosti. 

 

Spoločnosť používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj (Google Analytics), 

ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete.  Keď si niekto 

prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou 

(navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale 

tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie 

ergonomického dizajnu  webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na 

zvýšenie online zážitku návštevníkov. Ak s jeho používaním nesúhlasíte, máte možnosť ho na našej 

stránke vypnúť. 

 

Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo 

automaticky odmietnuť.  Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie 

ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať 

cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.  

 

Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť v nápovede prehliadača alebo prostredníctvom 

webových stránok, ako napríklad www.allaboutcookies.org 

Typ cookies Využitie Platnosť cookies 

Bezpodmienečne 

potrebné/základné 

- potrebné pre najdôležitejšie funkcie webovej 

stránky, umožňujúce správne fungovanie 

webovej stránky 

1 rok 

http://www.allaboutcookies.org/
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- pamätá si používateľské meno, ktoré Vám 

poskytne rýchle prihlásenie pri najbližšej 

návšteve stránky 

- tieto cookies o Vás nezhromažďujú žiadne 

informácie, ktoré by mohli byť použité na 

marketingové účely 

Funkčné  - využívajú sa na zlepšenie služby pre 

používateľa, prispôsobujú používateľské 

rozhranie  

- podľa výberu obsahu sa zaznamenávajú 

informácie o preferenciách 

- cookies si môžu pamätať položky, ktoré ste 

vložili do nákupného košíka e-shopu, alebo 

chyby, na ktoré ste narazili 

Po opustení stránky 

Výkonnostné cookies 

a cookies pre cielenie – 

analytické cookies 

- využívajú sa analytické nástroje tretích strán 

(google analytics) na zlepšenie kvality obsahu 

pre návštevníkov stránky 

- zbierajú sa štatistické údaje ako počet 

zobrazení stránky a odkazov na našu stránku 

a počet návštev 

- pomáhajú porozumieť ako sa správajú 

návštevníci stránok 

- pomocou cookies sa zlepšuje výkonnosť 

webovej stránky 

- tieto cookies nezhromažďujú žiadne 

informácie  na zistenie Vašej identity- sú 

anonymné 

Vymazané automaticky 

po 2 rokoch od 

poslednej návštevy na 

webovej stránke  

Zdieľanie na sociálnych 

sieťach 

- využívanie sociálnych médií tretích strán, ktoré 

umožňujú zdieľať obsah na sociálne média 

z našich stránok, pomocou tlačidiel ,,páči sa mi“ 

a ,,zdieľať“  

- vyžadujú sa cookies pre jednoduchšie využitie 

Vymazané automaticky 

po 2 rokoch od 

poslednej návštevy na 

webovej stránke 
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ich služieb 

- zaznamenávajú údaje o Vašej aktivite na 

internete a na webových stránkach, ktoré 

používate 

Bezpečnostné - Pri registrácií, kde je potrebné používateľské 

meno a heslo 

- cookies zabezpečujú pripojenie zariadenia 

počas trvania návštevy na stránke  

- odhaľovanie podvodov 

Vymazané po 

zatvorení prehliadača  

Kvalitné zobrazenie  - vstavané cookies, ktoré zlepšujú výkon pre 

rýchlejšie načítavanie obsahu a napomáhajú 

kompabilite 

Vymazané po 

zatvorení prehliadača  

Nastavenia stránok - cookies si zapamätávajú Vaše nastavenia 

stránky, napríklad nastavenie jazyka, veľkosť 

písma, región, z ktorého je používateľ 

- týka sa to výlučne stránok, kde ste si vytvorili 

účet alebo kde ste sa zaregistrovali  

Vymazané po 

zatvorení prehliadača  

Vlastníka stránky - podľa daného nastavenia stránky 

- môžu byť ,,čítané“ len danou webovou 

stránkou (počet návštevníkov na stránke, odkiaľ 

prichádzajú a ktoré časti stránok navštívili) 

1 rok 

 

Spoločnosť využíva reklamný program Google AdWords, prostredníctvom ktorého má možnosť vytvárať 

online reklamy a oslovovať ľudí práve vtedy, keď sa zaujímajú o produkty a služby, ktoré spoločnosť 

poskytuje. Funkcie Remarketing alebo Similaraudiences v službe AdWords nám umožňujú osloviť ľudí, 

ktorí v minulosti navštívili naše webové stránky. Umožňuje zobrazenie reklamy vo vyhľadávaní, na 

YouTube a v e-mailoch. Dynamický remarketing umožňuje používateľom zobrazovať reklamy na produkty 

alebo služby, ktoré si v minulosti prezreli. Cookie, zaisťujúce remarketingové kódy, môžu návštevníci 

webovej stránky primeraným nastavením daného prehliadača zakázať. 

 

Spoločnosť sa dá kontaktovať aj prostredníctvom facebooku. Účelom spravovania údajov je zdieľať 

obsah webových stránok Spoločnosti a prezentácia Spoločnosti. Hostia sa môžu prostredníctvom 
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facebookovej stránky dozvedieť o novinkách, aktuálnych špeciálnych ponukách v spoločnosti a tiež si 

prezrieť si fotky z vybraných zákaziek spoločnosti. Kliknutím na "like" na facebookovej stránke 

Spoločnosti súhlasia subjekty, aby Spoločnosť zavesila na ich nástenku na facebooku svoje novinky a 

ponuky. Spoločnosť na svojej facebookovej stránke tiež publikuje fotky/videá z rôznych udalostí. 

Spoločnosť publikuje tieto údaje fyzických osôb jedine v prípade, že bol predtým získaný ich písomný 

súhlas. Ďalšie informácie o spravovaní údajov z facebookovej stránky nájdete  v príručke a pravidlách 

pre ochranu osobných údajov na www.facebook.com. Za účelom prezentácie má spoločnosť aj svoj profil 

na sociálnej sieti Instagram. Kliknutím na "páči sa mi to/zdieľať" súhlasíte so zobrazovaním príspevkov 

uverejnených Spoločnosťou. Ďalšie informácie o spravovaní údajov zo stránky nájdete  v príručke a 

pravidlách pre ochranu osobných údajov na https://help.instagram.com/155833707900388 


