
Vyhlásenie o spracovávaní údajov z online prostredia 

a o súboroch cookies 

ČO JE DÔLEŽITÉ VEDIEŤ O SÚBOROCH COOKIES ? 

V súlade so zákonom č. 351/2011 o elektronických komunikáciach 

by sme Vás radi upozornili, že náš 

web https://www.bodliak.net  používa cookies. 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality 

ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. 

cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. 

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita 

ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej 

prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý 

čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako 

sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia 

zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo 

prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne 

uvádzať. 

VYUŽÍVANIE SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN 

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si 

používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám 

záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu 

webstránok. 

Webstránky môžu používať aj cookies tretích strán, napríklad 

pre zobrazovanie relevantnej reklamy návštevníkovi. S využitím 

poskytovateľov analytických služieb v pozícii tretích strán 

pri návšteve našej stránky zhromažďujeme určité údaje, ktoré 

nám pomáhajú analyzovať, ako návštevníci prechádzajú po 

internetovej stránke https://www.bodliak.net a vytvárať tak 

kombinované štatistiky o používaní internetovej stránky. Medzi 

tieto informácie patrí najmä IP-adresa, geografická poloha 

zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas 

Vašej požiadavky, časy Vašich návštev, zobrazenia stránok 

a odkazy na veci, ktoré Vás zaujali, a na ktoré kliknete. Na 

našich weboch alebo v e-mailových správach používame súbory 

cookies, pixelové značky, priehľadné súbory GIF alebo iné 

podobné nástroje, ktoré nám pomáhajú uvedené informácie 

zhromažďovať a analyzovať. 

Informácie získané na základe vyššie uvedených postupov 

využívame na poskytovanie relevantnejšieho obsahu na našej 

internetovej stránke, na meranie efektivity našich reklám, na 

identifikáciu a opravu problémov ako aj  na zlepšenie vašej 

skúsenosti a celkového dojmu z prehliadania našej stránky. Na 



poskytovanie online reklamy v našom mene môžeme využívať aj 

služby tretej strany – jedného alebo viacerých poskytovateľov 

služieb, ktorí za účelom odosielania cielenej reklamy  môžu 

zhromažďovať informácie o Vašich návštevách na našej 

internetovej stránke prostredníctvom využitia pixelových 

značiek ako aj ďalších obdobných e-technológií. 

PRÁVNY ZÁKLAD 

V prípade, ak pri zaznamenávaní bude možné identifikovať 

osobu, ktorá si prehliada našu webovú stránku, pôjde 

o spracovávanie osobných údajov. Toto spracovávanie vykonávame 

vo všeobecnosti na právnom  základe Vášho súhlasu. Pokiaľ ide 

o spracovávanie vašich údajov súvisiacich najmä so sledovaním 

vašich aktivít a ich vyhodnocovaním, pôjde o právny základ – 

oprávnený záujem spoločnosti, teda náš záujem ponúknuť Vám čo 

najefektívnejšie nastavenie služieb počas vašej aktivity vo 

vzťahu s našou spoločnosťou a to aj zahŕňajúc priamu reklamu. 

DOBA UCHOVÁVANIA 

Údaje súvisiace s prehliadaním našej webovej stránky sú 

uchovávané v závislosti od vášho nastavenia cookies. Údaje 

,ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame počas dĺžky 

trvania Vášho súhlasu alebo počas dĺžky trvania zmluvného 

vzťahu medzi Vami a našou spoločnosťou, v opačnom prípade sa 

bude jednať o anonymizované údaje. 

AKO KONTROLOVAŤ SÚBORY COOKIE 

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – 

podrobnosti si pozrite na 

stránke www.aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory 

cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov 

môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V 

takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej 

návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré 

nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. 

AKO ODMIETNUŤ POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE 

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho 

internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie 

automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. 

 V súlade so zákonom č. 351/2011 o elektronických 

komunikáciach by sme Vás radi upozornili, že náš web 

https://www.bodliak.net používa cookies. 

http://www.aboutcookies.org/
https://www.bodliak.net/


S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality 

ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. 

cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. 

Ak budete pokračovať v prehliadaní našich stránok, považujeme 

to za Vás súhlas s ukladaním cookies do Vášho zariadenia. Ak s 

ukladaním cookies nesúhlasíte, prejdite prosím do nastavenia 

Vášho prehliadača a vypnite ukladanie cookies. 

Čo sú súbory cookie? 

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita 

ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej 

prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý 

čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako 

sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia 

zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo 

prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne 

uvádzať. 

Ako používame súbory cookie? 

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si 

používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám 

záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu 

webstránok. 

Webstránky môžu používať aj cookies tretích strán, napríklad 

pre zobrazovanie relevantnej reklamy návštevníkovi. S využitím 

poskytovateľov analytických služieb v pozícii tretích strán 

pri návšteve našej stránky zhromažďujeme určité údaje, ktoré 

nám pomáhajú analyzovať, ako návštevníci prechádzajú po 

internetovej stránke https://www.bodliak.net a vytvárať tak 

kombinované štatistiky o používaní internetovej stránky. Medzi 

tieto informácie patrí najmä IP-adresa, geografická poloha 

zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas 

Vašej požiadavky, časy Vašich návštev, zobrazenia stránok 

a odkazy na veci, ktoré Vás zaujali, a na ktoré kliknete. Na 

našich weboch alebo v e-mailových správach používame súbory 

cookies, pixelové značky, priehľadné súbory GIF alebo iné 

podobné nástroje, ktoré nám pomáhajú uvedené informácie 

zhromažďovať a analyzovať. 

Informácie získané na základe vyššie uvedených postupov 

využívame na poskytovanie relevantnejšieho obsahu na našej 

internetovej stránke, na meranie efektivity našich reklám, na 

identifikáciu a opravu problémov ako aj  na zlepšenie vašej 

skúsenosti a celkového dojmu z prehliadania našej stránky. Na 

poskytovanie online reklamy v našom mene môžeme využívať aj 

služby tretej strany – jedného alebo viacerých poskytovateľov 

služieb, ktorí za účelom odosielania cielenej reklamy  môžu 



zhromažďovať informácie o Vašich návštevách na našej 

internetovej stránke prostredníctvom využitia pixelových 

značiek ako aj ďalších obdobných e-technológií. 

Ako kontrolovať súbory cookie? 

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – 

podrobnosti si pozrite na 

stránke www.aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory 

cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov 

môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V 

takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej 

návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré 

nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie? 

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho 

internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie 

automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. 

 

http://www.aboutcookies.org/

