
Používanie súborov cookie na našej webovej stránke 

 
Čo sú súbory cookie? 
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia na vašom počítači alebo mobilnom zariadení, keď po 

prvý raz navštívite webovú stránku. Súbory cookie sa používajú preto, aby webová stránka dobre fungovala 

alebo jednoducho, aby fungovala efektívnejšie. Používajú sa aj na webovú analytiku na účel pomoci 

používateľom, aby používatelia optimalizovali svoju návštevu na webovej stránke. Existujú dva typy súborov 

cookie: dočasné súbory cookie a permanentné súbory cookie: 

 

● dočasné súbory cookie sa vytvárajú krátkodobo v podpriečinku prehliadača pri návšteve webovej stránky. 

Keď zatvoríte váš internetový prehliadač, tieto súbory cookie končia svoju úlohu a automaticky sa vymažú. 

● permanentné súbory cookie zostávajú v podpriečinku prehliadača a keď navštívite webovú stránku, ktorá 

tento konkrétny súbor cookie vytvorila, opäť sa aktivujú. Keď prehliadač zatvoríte, permanentné súbory 

cookie nekončia, zotrvávajú v podpriečinku prehliadača počas obdobia zadefinovaného v súbore cookie. 

Na čo sa používajú súbory cookie? 
Existuje mnoho funkcií, ktoré súbory cookie obsluhujú. Napríklad môžu pomáhať rozpoznať a spočítať počet 

návštevníkov, analyzovať ako dobre funguje naša webová stránka, zapamätať si vaše používateľské meno a 

preferencie. Toto umožňuje rýchlejšie zladiť vaše prednostné záujmy a prispôsobiť zobrazený obsah, aby mal pre 

vás väčší význam. Dole sa nachádza prehľad, aké súbory cookie sa požívajú na našich webových stránkach a aká 

je ich funkcia: 

 

Typ súborov 
cookie 

Funkcia Zber údajov 

Základné súbory 
cooie 

Niekedy sa nazývajú aj ako 

„nevyhnutne potrebné“ súbory cookie, 

pretože bez nich nemôžeme poskytovať 

mnohé služby, ktoré na našej webovej 

stránke potrebujete (napríklad, 

používajú sa na to, aby ste sa mohli 

prihlásiť do zabezpečených oblastí 

našej webovej stránky). 

Tieto súbory cookie len identifikujú váš 

počítač alebo mobilné zariadenie. 

Neidentifikujú vás ako jednotlivca, čo 

znamená, že evidujú len informáciu, ktorá 

nie je individuálne identifikovateľná a je 

uložená v týchto súboroch cookie. 

Výkonové 

súbory 

cookie 

Tieto súbory cookie sa používajú na 

analytické účely a umožňujú nám 

spočítať počet návštevníkov a sledovať 

ako sa návštevníci na našej webovej 

stránke pohybujú, keď ju používajú. 

To nám pomáha zlepšovať spôsob ako 

funguje naša webová stránka (napríklad, 

či je jednoduché nájsť presnú 

informáciu, ktorú hľadajú). 

Tieto súbory cookie len identifikujú váš 

počítač alebo mobilné zariadenie a nie 

vás ako jednotlivca. Údaje na analýzu sa 

zbierajú anonymne. 

V určitých prípadoch, niektoré z týchto 

súborov cookie spravujú pre nás tretie 

strany. Spoločnosť Schiedel nepoužije 

súbory cookie na identifikáciu jednotlivcov 

alebo na zber osobných údajov a súbory 

cookie nepoužije na žiaden iný účel, než 

na účely uvedené vyššie. 



Funkcia 

súborov 

cookie 

Používajú sa len na to, aby sme vás 

rozpoznali, keď sa vraciate na našu 

webovú stránku. To nám umožňuje, aby 

sme personifikovali náš obsah pre vás, 

privítali vás vaším menom a zapamätali 

si vaše priority (napríklad, vašu voľbu 

jazyka alebo región). 

Informácie, ktoré súbory cookie zbierajú 

môžu zahŕňať osobne identifikovateľné 

informácie, ktoré ste zverejnili, ako 

napríklad používateľské meno. 

Reklamné súbory 
cookie 

Reklamné súbory cookie 

používajú zadávatelia 

reklamy na našej webovej 

stránke. 

Sledujú váš prehliadač, keď 

navštevujete rôzne webové stránky, 

aby pochopili, čo vás zaujíma, a túto 

informáciu používajú pre vás na 

zobrazenie viac priamo súvisiacich 

inzerátov. 

Tieto súbory cookie sa môžu ukladať a 

sprístupniť tretím stranám 

poskytujúcim tieto používané nástroje. 

Ako sa spravujú a blokujú súbory cookie? 
V nastaveniach vášho internetového prehliadača si môžete zvoliť, či budete, alebo nebudete akceptovať súbory 

cookies. Musíte však mať na pamäti skutočnosť, že ak použijete nastavenia vášho internetového prehliadača 

na zakázanie všetkých súborov cookie, môžete prísť o niektoré funkcie a funkčnosti na našej webovej stránke 

alebo nebudete mať prístup k niektorým častiam našej webovej stránky. 

 

Nasledujúce webové stránky poskytujú informácie o tom, ako sa spravujú a upravujú nastavenia súborov 

cookie na niektorých populárnych prehliadačoch: 

 

● Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies 

● Microsoft Internet Explorer http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx 

● Mozilla Firefox 

http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en- 

US&redirectslug=Cookies 

 

Ak používate iné internetové prehliadače, môžete skontrolovať sekciu podpory ich webových stránok, aby ste zistili 

ako sa spravujú a blokujú súbory cookie. 

 

Ak sa chcete všeobecne dozvedieť viac o súboroch cookie vrátane toho, ako zistiť aké súbory cookie boli 

nastavené a ako ich spravovať a zakázať, navštívte www.allaboutcookies.org 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&amp;p=cpn_cookies
http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&amp;redirectslug=Cookies
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&amp;redirectslug=Cookies
http://www.allaboutcookies.org/

