
Oznámenie o používaní súborov „Cookies“ 

Toto oznámenie je súčasťou Prehlásenia o ochrane osobných údajov. Viac informácií o nás a o 

tom, ako chránime informácie o návštevníkoch tejto Webovej stránky, nájdete v našom Prehlásení 

o ochrane osobných údajov.  

Aby sme Vám mohli poskytnúť prístup k tejto Webovej stránke a služby prispôsobené 

Vaším potrebám, potrebujeme poznať a uchovávať informácie o tom, akým spôsobom 

používate túto Webovú stránku.  

To dosiahneme pomocou malých textových súborov, tzv. „cookies“. Cookies obsahujú malé 

množstvo informácií a sú sťahované prostredníctvom serveru tejto Webovej stránky do Vášho 

počítača alebo iného zariadenia. Váš internetový prehliadať potom zašle súbory cookies späť tejto 

Webovej stránke pri každej ďalšej návšteve, vďaka čomu Vás táto Webová stránka rozpozná a 

nájde informácie napr. o vašich užívateľských preferenciách (navštívené stránky, kliknutia, 

história aktivít). Podrobné informácie o súboroch cookies a ich fungovaní nájdete na 

www.aboutcookies.org. 

Kedykoľvek navštívite túto Webovú stránku, môže dochádzať ku zhromažďovaniu informácií 

prostredníctvom súborov cookies alebo iných technológií (informácie o jazyku, zemi a predtým 

nastavených stránkach). Získané súbory cookies sú využívané len vo veľmi obmedzenom rozsahu, 

ktorý je nevyhnutný pre technické účely (funkčnosť webovej stránky), a sú uchovávané po dobu 

5 rokov v súlade s medzinárodnými štandardami NAI – www.networkadvertising.org. Tieto 

informácie nie je možné prepojiť so žiadnou konkrétnou sobou. Návštevou tejto Webovej stránky 

súhlasíte s používaním súborov cookies v rozsahu uvedenom v tomto Oznámení o používaní 

súborov cookies. 

Aké súbory cookies používame a prečo? 

Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sú nevyhnutné na to, aby ste mohli túto Webovú 

stránku prezerať a využívať jej funkcie, ako napríklad prístup do zabezpečených oblastí, ktoré 

môžu obsahovať informácie pre registrovaných užívateľov (tzv. nevyhnutné cookies) 

Používame taktiež tzv. „funkčné cookies“ uchovávajúce informácie, ktoré umožňujú prispôsobiť 

stránku našim užívateľom; napríklad uložiť Váš jazyk alebo Vašu geografickú polohu či fakt, že 

ste už vyplnili našu anketu. Tieto informácie sú využívané pre veľmi obmedzený účel a sú 

uchovávané po obmedzenú dobu. Všetky tieto údaje sú celkom anonymné a nie sú používané k 

iným účelom. 

Ako my, tak aj poskytovatelia našich služieb rovnako používame analytické služby, ktoré nám 

pomáhajú zistiť do akej miery je obsah našich Webových stránok efektívny, čo zaujíma našich 

užívateľov, a ako zlepšiť fungovanie tejto Webovej stránky. Okrem toho využívame tzv. web 

beacons, známe ako pixelové tagy k počítaniu návštev našich Webových stránok, a ďalej tzv. 

„výkonové cookies“, ktoré monitorujú, koľko unikátnych užívateľov túto Webovú stránku 

http://www.aboutcookies.org/


navštevuje a ako často. Tieto údaje používame výhradne pre štatistické účely a našim cieľom nie 

je používať tieto informácie k identifikácií konkrétnych užívateľov. 

Pokiaľ chcete získať podrobnejšie informácie o súboroch cookies, ktoré používame, mailto: 
zodpovednaosoba@skasz.trnava.sk 

Ako môžete kontrolovať súbory cookies? 

Návštevou tejto Webovej stránku súhlasíte s tým, že môžeme do Vášho počítača alebo zariadenia 

umiestniť súbory cookies, tak ako je vysvetlené vyššie- Tieto súbory však môžete kontrolovať a 

spravovať niekoľkými spôsobmi. Majte prosí na pamäti, že odstránenie alebo blokovanie súborov 

cookies môže ovplyvniť Vašu užívateľskú skúsenosť a je možné, že nebudete mať úplný prístup k 

niektorým oblastiam tejto Webovej stránky.  

Kontrola pomocou internetových prehliadačov 

Väčšina internetových prehliadačov Vám umožné kontrolovať, aké súbory cookies máte uložené, 

jednotlivé súbory cookies vymazať alebo ukladať súbory cookies z určitých alebo všetkých 

webových stránok. Vezmite prosím na vedomie, že pokiaľ všetky súbory cookies odstránite, 

všetky Vaše osobné nastavenia budú stratené, a to vrátane preferencií zakazujúcich používanie 

súborov cookies, pretože aj táto voľba vyžaduje nastavenie tzv. opt-out cookies. Viac informácií 

o tom ako môžete nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby boli súbory cookies blokované 

alebo filtrované, nájdete na www.cookiecentral.com/faq alebo na www.aboutcookies.org. 

Nastavenie tzv. „analytických cookies“ 

Môžete tiež zamedziť tomu, aby Vaše anonymné prehliadanie internetových stránok bolo ukladané 

do analytických súborov cookies. Vezmite prosím na vedomie, že využívame služby 

poskytovateľov analytických cookies uvedených nižšie. Viac informácií o zásadách ochrany 

osobných údajov týmito poskytovateľmi a možnostiach zákazu používania ich cookies môžete 

získať na nasledujúcich odkazoch: 

Google Analytics: www.google.com/analytics/learn/privacy.html 

Tlačidlá sociálnych sietí 

Používame taktiež tlačidlá sociálnych sietí, ktoré užívateľom umožňujú webové stránky zdieľať 

alebo ich ukladať do záložiek. Jedná sa o tlačidlá, ktoré odkazujú na stránky sociálnych sietí 

prevádzkované tretími stranami, ktoré môžu načítať údaje o Vašich aktivitách na internete vrátane 

tejto Webovej stránky. Prečítajte si prosím podmienky používania týchto internetových stránok, 

aby ste presne porozumeli tomu, ako tieto stránky Vaše údaje využívajú a zistili, ako môžete 

zamedziť ukladaniu týchto údajov alebo ako ich môžete vymazať. 

mailto:zodpovednaosoba@skasz.trnava.sk
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html


Externé webové služby 

Za účelom zobrazenia obsahu tejto Webovej stránky, napríklad za účelom zobrazenia obrázkov 

alebo videí, niekedy používame externé webové služby. Rovnako ako v prípade tlačidiel 

sociálnych sietí nie sme schopní týmto externým stránkam alebo doménam zabrániť, aby 

zhromažďovali údaje o tom, ako využívate obsahu vložený na naše Webové stránky.  

Toto Oznámenie o používaní súborov cookies môžeme podľa nášho uváženia z času na čas upraviť 

alebo doplniť. V prípade, ak dôjde k zmene alebo doplneniu tohto Oznámenia o používaní súborov 

cookies, zmení sa aj dátum poslednej revízie uvedenej v hornej časti tejto stránku, pričom takto 

upravené alebo doplnené Oznámenie o používaní súborov cookies bude vo vzťahu k Vám a Vašim 

informáciám účinné od tohto dátumu. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať toto Oznámenie 

o používaní súborov cookies, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom súbory cookies 

používame. 

-Koniec dokumentu- 

 


