Pravidlá používania súborov COOKIES - Informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných
dôsledkoch používania cookies
Identifikácia súborov cookies a profilovanie:
Používaním Webového sídla prevádzkovaného Predávajúcim vyjadruje Kupujúci Predávajúcemu súhlas s
používaním cookies v súlade s nastavením jeho prehliadača. Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré do
internetového prehliadača odosielajú informáciu o navštívenom Webovom sídle. Súbory cookies umožňujú
zapamätať si informácie o návšteve Kupujúceho na Webovom sídle Predávajúceho, určitý čas uchováva
informácie o krokoch a preferenciách Kupujúceho ako návštevníka (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť
písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve Webového sídla alebo jeho prehliadaní
nemusí Kupujúci opätovne uvádzať. Ďalšia návšteva Webového sídla tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť
produktívnejšia. Bez súborov cookies je prehliadanie Webového sídla zložitejšie.
Používaním súborov cookies môže dochádzať k profilovaniu, ktorým sa rozumie automatizované individuálne
spracovávanie osobných údajov Kupujúceho, ktoré pozostáva z použitia osobných údajov Kupujúceho
na vyhodnotenie určitých osobných aspektov Kupujúceho. Automatizovaným individuálnym rozhodovaním je
vytvorenie rozhodnutia počítačovým programom na základe výsledku profilovania.
Na Webovom sídle používa Predávajúci nasledujúce typy cookies:

1.

•

Základné cookies: Tieto súbory umožňujú Webovému sídlu zapamätať si informácie, ktoré majú vplyv
na vzhľad a/alebo fungovanie Webového sídla. Ide napríklad o preferovaný jazyk alebo sekciu, v ktorej
sa návštevník nachádza. Strata uložených informácií v súboroch cookies môže obmedziť funkčnosť
Webového sídla.

•

Analytické cookies: Používajú sa na rozpoznávanie návštevníkov Webového sídla, zisťovanie ich počtov
a identifikáciu spôsobu, akým návštevníci používajú Webové sídlo a ktoré z jeho sekcií navštevujú.
Umožňujú zlepšovať fungovanie Webového sídla.

•

Reklamné cookies: Umožňujú prepojenie so sociálnymi sieťami a zdieľanie obsahu z webových stránok.
Rovnako umožňujú tretím stranám poskytovanie reklamy založenej na záujmoch
návštevníkov. Odmietnutie týchto cookies môže mať za následok zobrazenie reklamy, ktorá nebude pre
návštevníka relevantná, alebo nemožnosť účinne sa prepojiť s účtami na sociálnych sieťach a zdieľať na
nich obsah.

•

Cookies tretích strán: Na Webovom sídle okrem používania súborov cookies Predávajúceho Predávajúci
umožňuje aj určitým tretím stranám (napríklad administrátori webovej stránky, Google Analytics,
Hotjar), aby do počítača návštevníka Webového sídla vložili svoje súbory cookies a mali k nim prístup.
Požívanie súborov cookies týmito spoločnosťami sa riadi ich vlastnými zásadami používania osobných
údajov, nie zásadami používania osobných údajov Predávajúceho a Predávajúci nezodpovedá za
ukladanie súborov cookies na webových stránkach tretích strán a za ich využitie na koncovom zariadení
návštevníka.

Účel používania súborov cookies:
Súbory cookies sú Predávajúcim spracovávané za účelom sledovania toho, ako Kupujúci používajú Webové
sídlo s cieľom porozumieť ich preferenciám, ako aj za účelom vytvorenia súhrnných údajov o prevádzke
Webového sídla, na zistenie trendov a získanie štatistických údajov s cieľom Webové sídlo ďalej zlepšovať.
Vyjadrením súhlasu s cookies, v prípadoch kedy je to potrebné, dáva Kupujúci Predávajúcemu možnosť, aby
o ňom zhromažďoval jednoduché, ako aj komplexné informácie, ktoré môže vyhodnocovať a na ich základe
vytvorí profil záujmov, preferencií, ako aj ďalších informácií, ktoré sú bližšie popísané ďalej v týchto
informáciách.
Súbory cookies nevyhnutné pre riadne fungovanie a prevádzku Webového sídla sú spracovávané
automaticky bez nutnosti súhlasu. Ostatné súbory cookies sú spracovávané na základe súhlasu, pričom za

súhlas sa považuje aj priamo nastavenie internetového prehliadača. Ukladaniu súborov cookies preto môže
návštevník Webového sídla kedykoľvek zabrániť zmenou nastavení internetového prehliadača.
2.

Použitý postup:
V momente, keď Kupujúci navštívi Webové sídlo uloží sa v jeho zariadení jeden alebo niekoľko súborov
cookies. Predávajúci používa systém súborov cookies, pričom následne informácie získané sledovaním
správania Kupujúceho spolu s ďalšími údajmi získanými priamo od Kupujúceho vyhodnocuje a porovnávaním
s údajmi získanými od iných osôb predpovedá ich ďalšie správanie a na základe uvedených výsledkov vytvára
osobný a používateľský profil Kupujúceho.
Súbory cookies používa Predávajúci najmä na to, aby vedel identifikovať opakovaných návštevníkov,
autentifikovať registrovaných Kupujúcich, spoznať druh obsahu, ktorý si Kupujúci prezerá, dĺžku návštevy v
jednotlivých sekciách Webového sídla a funkcionality, ktoré boli na Webovom sídle použité.
Informácie získané zo súborov cookies je možné spracovávať na základe súhlasu, ako aj v prípade, keď je
internetový prehliadač automaticky nastavený na akceptovanie cookies. Webové sídlo obsahuje aktívne
prvky tretích strán, ktoré slúžia na poskytovanie služieb ako analytika návštevnosti, cielenie reklamy a pod..
Predávajúci takéto údaje nespracováva, pričom podrobnosti o podmienkach ich používania nájdete na
konkrétnej webovej stránke tretej strany.
V závislosti od nastavení internetového prehliadača možno udelenie súhlasu požadovať opakovane pri
každej návšteve Webového sídla. Súhlas je vždy dobrovoľný a nepodmienený a v prípade jeho neposkytnutia
môže Kupujúci aj naďalej navštevovať a používať Webové sídlo, v rozsahu v akom nie sú súbory cookies
potrebné pre jeho funkčnosť a prístupnosť. Ak je používanie súborov cookies Kupujúcim zakázané alebo
obmedzené, uvedené môže mať dopad na funkčnosť a prístupnosť Webového sídla a môže sa stať, že
Webové sídlo nebude prístupné vôbec alebo v obmedzenom rozsahu.
Väčšina internetových prehliadačov je automaticky nastavená na akceptovanie cookies. Toto nastavenie
môže byť zmenené zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies uložiť
do zariadenia. Ak sú používané rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet),
odporúča sa každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť cookies preferenciám Kupujúceho.

3.

Význam a predpokladané dôsledky používania súborov cookies:
Informácie, ktoré Predávajúci zhromaždí, používa na to, aby informácie poskytované Kupujúcemu vedel
prispôsobiť jeho potrebám a osobnosti, za účelom neustáleho zlepšovania kvality služieb prostredníctvom
Webového sídla a jeho užívateľského prostredia, rozsahu a obsahu, možností ich využívania, použitia, ako
aj vývoja a ich nastavenia.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov nájdete v sekcii Informácie – Ochrana osobných
údajov.

