
Cookies pri prezeraní stránok 
 
 
Prevádzkovateľ: SLOVEKO s.r.o., https://www.sloveko.sk/ 
sídlo:   Vojenská 7, 040 01 Košice 
IČO: 36197874   IČ DPH: SK2020060042 
zapísaný:  OR Okresného súdu Košice I, odd: Sro, vl.č.: 11569/V zo dňa 17.04.2000 
štatutár: Ing. Mikuláš Pivarník – konateľ, tel: +421905649166, email: pivarnik@sloveko.sk 
Prevádzka:  Popradská 68, 040 21 Košice 
 (ďalej „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“). 
 

Cookies je malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. 
 

Stránky môžete používať a prehliadať bez toho, aby ste nás informovali o tom, kto ste 
a nemusíte nám poskytovať nejaké osobné údaje. 

 
Cookies je uložené na pevnom disku vo vašom počítači a nie na stránke.  
Využívame a/ alebo nami poverené tretie strany cookies ako štandardný nástroj na ukladanie 
informácií o tom, ako sú naše stránky využívané. Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) 
jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám. 
Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých 
stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. 
 
Používanie cookies vám prináša výhody, ako napríklad odstraňuje potrebu častého zadávania hesla 
počas jednej návštevy, a aby ste si nemuseli stále dookola nastavovať svoje preferencie, napr. 
nastavenie jazyka, v ktorom sa vám webové stránky zobrazia, pomáhajú vám funkčné cookies. V 
takom prípade je vaše heslo vždy zašifrované. Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale 
výrazne vám spríjemní a uľahčí návštevu webových stránok. Táto informácia nie je osobne 
identifikovateľná - inými slovami, cookies identifikujú váš počítač, nie vás osobne. 
Používame cookies, aby webové stránky fungovali správne, aby ste si mohli vytvoriť užívateľský 
profil, prihlásiť sa do neho, a aby ste mohli poslať otázku, správu, resp. nakupovať tovar a služby. 
Bez nich by náš formulár nemohol vôbec fungovať. 
 
Pri vypnutých cookies nemusíte byť vždy schopní prezerať si určité časti stránky, ktoré by obohatili 
vašu návštevu, ani nebudete môcť sťahovať určité obsahy a/alebo zúčastňovať sa určitých transakcií 
na stránke. 
 
Analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť naše webové stránky. Na našich webových stránkach sú 
zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po 
anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť 
konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej 
podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našich webových 
stránkach správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral a pod). 
 
Poznatky z týchto cookies používame aj na reklamné účely, kedy vám na základe týchto údajov 
môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k vám považujeme 
za relevantnú. Ak chcete mať kontrolu nad tým, aké vaše analytické cookies spracovávame, môžete 
použiť program od Google Analytics (spustiť z počítača). 
 
Stránka môže používať aj inú technológiu, ktorá umožňuje našej spoločnosti zhromažďovať určité 
technické informácie, ako napríklad vašu adresu internetového protokolu (IP), druh operačného 
systému, ktorý používate na vašom počítači, druh internetového prehliadača a adresy iných 
prepojených stránok za účelom zlepšenia poskytovaných služieb. 
 
 
 
 

Ako obmedziť alebo vypnúť cookies 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 
Ak si neželáte dostávať cookies, alebo chcete byť upozornení o ich prijatí, môžete si tak nastaviť 
váš internetový prehliadač (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome), v prípade že tento 
prehliadač dané nastavenia umožňuje. 
Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie 
niektorým funkciám, ktoré vám pomáhajú. 
 
Spracovávanie analytických cookies z našej strany môžete mať ľahko pod kontrolou, ak budete 
používať tento prídavný program od Google Analytics (možno spustiť len z počítača). Vypnutím 
analytických cookies nám však bohužiaľ podstatne sťažíte zlepšovanie nášho internetového 
obchodu. 
 

Informácie od tretích strán 
 
Môžeme dostávať určité informácie o vás aj od tretích strán, napríklad keď používate autentifikáciu 
zo sociálnych sietí pre prihlásenie sa na túto webovú stránku alebo cez iné on-line zdroje údajov 
podľa pravidiel používania a spracovania takýchto informácií stanovených príslušným online zdrojmi 
údajov. Ak sú nejaké špeciálne kategórie údajov voľne k dispozícii alebo dostupné vo verejnej 
doméne, nebudeme mať v súvislosti s nimi nijakú povinnosť voči vám. 
 
 

Mobilné zariadenia a lokalizačné služby 
 
Ak vstupujete na naše webové stránky z telefónu, tabletu alebo podobného zariadenia, tak ich pre 
tieto prístroje optimalizujeme a môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení, 
napr. dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod.. Vaše osobné 
údaje v takom prípade spracovávame obdobným spôsobom, ako v prípade prístupu z počítača. 
 
Ak aplikácii v mobile, v tablete, v počítači povolíte používať lokalizačné údaje, môžeme používať aj 
polohy vášho prístroja k tomu, aby sme vám poskytli väčšie užívateľské pohodlie a relevantnejšie 
ponuky produktov a/alebo zobrazenie najbližšieho miesta na prevzatie zakúpenej zásielky. 
 
Aplikácie môžu zhromažďovať presné umiestnenie vášho zariadenia, pomocou signálov GPS, 
senzorov zariadení, prístupových bodov WiFi, signálov Bluetooth, signálov majákov a potrieb 
mobilných veží, ktoré sa dajú použiť na odvodenie alebo odhadnutie presnej polohy alebo iných 
geografických údajov, údaje o polohe, a to v prípade, ak ste povolili lokalizačné služby pre mobilnú 
aplikáciu alebo webové stránky. 
Môžete sa rozhodnúť zrušiť toto povolenie poskytovať túto informáciu iným, zmenou povolení 
a nastavení vo vašom mobilnom zariadení. 
 
Tieto pravidlá Cookies sú platné a účinné od 22.11.2019 
 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

