
POLITIKA 
COOKIES 

Čo sú cookies? 

Pre zjednodušenie použiteľnosti našej stránky používame cookies, ako je to uvedené                         

v Zásadách ochrany osobných údajov. Cookies sú malé súbory údajov, ktoré nás informujú o 

nových a minulých návštevníkoch a zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú 

naše webové stránky. Zmyslom cookies je uľahčiť a spríjemniť používanie našich stránok. 

 

Cookies zaznamenávajú iba informácie za účelom zlepšenia zážitku pri prehliadaní. 

Neuchovávajú identifikačné údaje, ktoré nie sú potrebné na tento účel. Ak si ukladanie súborov 

cookies neželáte, môžete zmeniť nastavenia svojho zariadenia tak, aby znemožnili ukladanie 

všetkých cookies alebo si nastaviť možnosť s upozornením na ukladanie cookies. Ak si neželáte 

upraviť nastavenie cookies, môžete pokračovať v prehliadaní. 

Ďalšie informácie o cookies a ich využití pri prehliadaní nájdete na stránke AboutCookies.org . 

 
 

Typy používaných cookies 

Nevyhnutné cookies 

Nevyhnutné cookies umožňujú navigáciu na stránke a používanie požadovaných funkcií, 

napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez nich by sme nemohli poskytovať 

niektoré služby, ako je napríklad história prehliadania. 

 
Výkonové cookies 

Tieto cookies zhromažďujú informácie o používaní webovej stránky, napríklad aké oblasti 

používatelia navštevovali najčastejšie a či sa pritom vyskytli nejaké chybové hlásenia. Tieto 

súbory cookies neidentifikujú návštevníka. Všetky informácie zaznamenané prostredníctvom 

cookies sú agregované a anonymné. Slúžia len na vylepšovanie výkonnosti webovej stránky. 

Každý používateľ prezeraním webovej stránky súhlasí s ukladaním cookies do svojho zariadenia. 

 
Funkčné cookies 

Funkčné cookies umožňujú, aby si webová stránka pamätala voľby používateľa (napríklad 

používateľské meno, jazyk alebo oblasť, v ktorej sa používateľ nachádza) a vďaka nim môže 

stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby. Tento druh cookies ukladá informácie o 

zmenách, napríklad veľkosť písma, typ písma a iné voliteľné nastavenia zobrazovania webovej 

stránky. Môžu sa používať aj na poskytovanie požadovaných služieb, ako sú sledovanie videa či 

komentovanie blogu. Zhromažďujú anonymizované informácie a nemôžu monitorovať pohyb 

používateľa v rámci iných webových stránok. 

Každý používateľ prezeraním webovej stránky súhlasí s ukladaním cookies do svojho zariadenia. 

 
Cookies tretích strán 

Cookies tretích strán sú vytvárané inými webovými lokalitami než webovou stránkou, ktorú si 

používateľ momentálne prezerá. Stránka tretej strany môže napríklad obsahovať tlačidlo „Páči sa 

mi“ pre Facebook. Stlačením sa nastaví cookie, ktoré môže byť načítané stránkou Facebook. 

Tento typ sa považuje za cookies tretích strán. 

Niektorí reklamní partneri využívajú tieto cookies na monitorovanie návštev používateľa na 

všetkých stránkach, na ktorých poskytujú svoje služby. Ak má používateľ pocit, že narúšajú jeho 

osobný priestor a súkromie, môže cookies tretích strán vypnúť v nastaveniach prehliadača. 

 

Poznámky: 

Vypnutie cookies tretích strán môže v niektorých prípadoch zabrániť sledovaniu správania 

reklamnými partnermi. Ďalšie informácie sú uvedené na stránke AboutCookies.org. 

https://www.calliope.style/fileadmin/contenuti/Documenti_ecommerce/Politica_sulla_privacy.pdf
https://www.aboutcookies.org/


 
Ďalšie informácie o monitorovaní aktivít reklamnými partnermi, používaní cookies tretích strán 
na tejto webovej stránke a zásadách ochrany osobných údajov sú dostupné na týchto odkazoch: 

Facebook 

https://www.facebook.com/help/cookies/  

Twitter 

https://twitter.com/privacy?lang=it 

Google adsense 

http://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

Google Analytics 

https://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html  

Pinterest 

https://about.pinterest.com/it/privacy-policy 

Criteo 

http://www.criteo.com/it/privacy/ 
 

Zoznam tretích strán sa môže meniť. 

Webové stránky môžu používať cookies tretích strán na účely, ktoré sa neviažu len na súkromie, 

ale ich vypnutie môže mať dopad na funkčnosť stránok. 

 
 

Správa súborov cookies na počítači 

Nižšie uvádzame možnosti nastavení cookies pre najpoužívanejšie prehliadače. Používateľ sa 

môže rozhodnúť pre ich blokovanie. 

Google Chrome 

1. V hornej časti okna prehliadača vyberte „Nastavenia“. 

2. Kliknite na „Rozšírené“ a potom na „Ochrana súkromia a zabezpečenie“. 

3. Kliknite na možnosť „Nastavenia obsahu“ a potom na cookies. 

Microsoft Edge 

1. V hornej časti okna prehliadača vyberte „Nastavenia“. 

2. Kliknite na možnosť „Zobraziť rozšírené nastavenia“ a potom na „Ochrana osobných údajov a 
služby“. 

3. Prejdite do sekcie o cookies. 

Mozilla Firefox 

1. V hornej časti okna vyberte „Možnosti“. 

2. Prejdite na záložku „Súkromie a bezpečnosť“. 

3. Prejdite do sekcie o cookies. 

https://www.facebook.com/help/cookies/
https://twitter.com/privacy?lang=it
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
https://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
http://www.criteo.com/it/privacy/


 


