Politika súborov cookies
Prevádzkovateľ
http://strecovefolie.sk/:
Aby sme Vám mohli poskytnúť prístup
k našej Webovej stránke a služby
prispôsobené Vaším potrebám,
potrebujeme poznať a uchovávať
informácie o tom, akým spôsobom
používate našu Webovú stránku.
To dosiahneme pomocou malých
textových súborov, tzv. cookies.

názov

SANIMA TRADE

adresa

Muškátová 22, Bratislava 821 01

IČO

48 028 959

štatutár

Ing. Peter Dorušiak

e-mail

dorusiak@strecovefolie.sk
(+421) 905 723 077



Čo sú súbory cookies?
Cookies sú malé textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané vo Vašom počítači alebo
mobilnom zariadení pri prehliadaní webu. Vďaka týmto súborom si webový server zapamätá na určitý čas
Váš pohyb a preferencie na webovej stránke (napr. zvolený jazyk, veľkosť písma a pod.) a pri ďalšej
návšteve webovej stránky ich už nemusíte znovu zadávať. Na cookies sa vzťahujú európske i slovenské
zákony o ochrane súkromia a osobných údajov. Konkrétne túto problematiku rieši zákon č. 351/2011
o elektronických komunikáciach. Ten v § 55, odseku 5) hovorí, že „Každý, kto ukladá alebo získava prístup
k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil
súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje
aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.“
Súbory cookie, na ktoré Váš súhlas NEPOTREBUJEME, pretože sú jasne vyňaté zo súhlasu
podľa poradného orgánu EÚ pre ochranu údajov - WP29
zahŕňajú:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

užívateľsky vstupné cookies (session-id), ako sú súbory cookie prvej strany za účelom
sledovania návštev používateľa, pri vypĺňaní online formulárov, nákupné košíky, atď, po dobu
trvania návštevy na web stránke,
autentifikačné súbory cookie, aby sa identifikoval registrovaný používateľ po jeho prihlásení
počas trvania návštevy,
používateľsky orientované bezpečnostné súbory cookie, ktoré sa používajú na detekciu
zneužitia autentifikácie, a to na obmedzenú dobu trvania,
súbory cookie prehrávača multimediálneho obsahu, ktoré sa používajú na ukladanie
technických údajov na prehrávanie videa alebo zvukových obsahov počas trvania návštevy
vyváženie záťaže servera počas trvania návštevy,
súbory cookie na prispôsobenie používateľského rozhrania, napríklad predvoľby jazyka alebo
písma, počas trvania návštevy (alebo dlhšie podľa nastavenia Vášho prehliadača),
sociálnych súborov cookie zdieľania obsahu pre tretie strany pre prihlásených členov sociálnej
siete.

Existujú dva typy súborov cookie:



Súbory cookies prvej strany vytvárajú weby, ktoré navštívite. Ich doména je uvedená v paneli
s adresou.
Súbory cookies tretích strán sú vytvárané ďalšími webmi. Tieto weby sú vlastníkmi prvkov obsahu,
ktorý sa zobrazuje na navštívenej webovej stránke (napr. reklamy alebo obrázky).
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Rozdelenie súborov cookies podľa životnosti



Krátkodobé (session cookie) – po zavretí prehliadača sa vymažú z Vášho počítača
Dlhodobé (persisten cookie) – po zavretí prehliadača zostávajú uložené vo Vašom počítači a vymažú
sa po uplynutí určitej doby. (Podľa nastavenia Vášho prehliadača). Zmazať ich môžete aj ručne – ako?
čítajte ďalej.

Podľa účelu sa rozdeľujú na:




Technické – slúžia k základným funkciám webu alebo stránky (prehrávanie videa, zdieľanie obsahu,
prihlasovanie,...)
Analytické – slúžia na zbieranie neanonymných dát o Vašom chovaní. Na ich základe môžeme
upravovať web tak, aby bol viac používateľsky príjemnejší.
Remarketingové – slúžia k cielenému zobrazovaniu reklám na používateľa.

Aké druhy súborov cookies sa používajú a na čo slúžia?
Skupina
súborov cookie

Účel

Technické
súbory cookie

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na správne fungovanie určitých častí našich
stránok, ako napríklad prístup k elektronickému obchodu, ponuka produktov pre vás
a uvedenie cenových kombinácií vzťahujúcich sa k vášmu regiónu. Ďalej nám
umožňujú vyvážiť záťaž na našich serveroch, zaznamenávajú predvoľby používateľa
týkajúce sa používania súborov cookie, atď. Súbory cookie tejto kategórie obsahujú
tak súbory cookie pre danú návštev/reláciu, ako aj trvalé súbory cookie. Naše stránky
nemusia bez týchto súborov cookie fungovať správne alebo vôbec, a preto sa tieto
súbory cookie používajú vždy, bez ohľadu na predvoľby používateľa. Súbory cookie
v tejto kategórii vždy nastavujú naše stránky, a nie domény tretích strán.

Analytické
súbory cookie

Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie údajov o tom, ako používate
naše stránky. Tieto informácie využívame na zostavovanie správ a pomáhajú nám
zlepšiť naše stránky, urobiť ich prívetivejšie pre používateľov a sledovať, či fungujú
správne. Tieto súbory cookie zhromažďujú údaje v anonymnej forme o vašej aktivite
na našich stránkach, vrátane podstránok, ktoré navštívite a o tom, z ktorej
internetovej stránky na naše stránky prichádzate. Súbory cookie v tejto kategórii môžu
nastavovať naše stránky alebo domény tretích strán. Viac informácií o niektorých
z týchto súborov cookie je k dispozícii nižšie v časti o Google Analytics.

Sledovacie
súbory cookie
tretích strán

Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie údajov o tom, ako používate
naše stránky a aké kľúčové slová ste použili pre nasmerovanie na naše stránky, ako aj
odkiaľ ste na naše stránky prišli. Tieto informácie využívame na zostavovanie správ
a pomáhajú nám tiež zlepšovať naše stránky a vo všeobecnosti prispôsobovať naše
produkty a služby vašim potrebám. Tieto súbory cookie môžu nastavovať buď naše
stránky alebo domény tretích strán.

Integračné
súbory cookie
tretích strán

Tieto súbory cookie sa používajú na integrovanie funkcií tretích strán do našich
stránok, ako napríklad videá na serveri YouTube™, formuláre na odoslanie názorov
alebo ikony sociálnych médií, ktoré vám umožňujú zdieľať náš obsah. Súbory cookie
v tejto kategórii môžu nastavovať tretie strany a môžu zahŕňať okrem iného aj súbory
cookie nastavené týmito doménami: YouTube.com, Twitter.com, Linkedin.com
a Facebook.com.
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Ako používame súbory cookies MY? (cookie sa nebude používať na iný účel, ako je uvedené)
Naša web stránka používa súbory cookies na tieto účely:



Technické súbory cookie na nevyhnutnú funkcionalitu webu a zapamätanie si Vašich
používateľských nastavení
Analytické súbory cookie na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch
– (Google Analytics)



Google Analytics
Služba Google Analytics je poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. Slúži na získavanie a zhromažďovanie
anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky používateľmi. Účelom použitia služby je
bližšie pochopenie potrieb našich návštevníkov a uistiť sa o ich spokojnosti. Google Analytics ukladá
informácie o tom aké stránky navštevujete, ako dlho sa na nich zdržíte, odkiaľ ste na stránky prišli a na aké
odkazy klikáte. Všetky informácie spolu so súbormi cookies sú spoločnosťou Google, Inc. prenesené
a uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Tieto dáta neobsahujú žiadne dôverné údaje,
na základe ktorých, by sme boli schopní identifikovať konkrétneho návštevníka. Dĺžka uchovávania týchto
informácií je nastavená na neurčito. Spoločnosť Google, Inc. môže tieto údaje poskytnúť tretím stranám, len
ak to bude vyžadovať zákon. Pre viac informácií o ochrane súkromia kliknite
sem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008
Pre nainštalovanie softvérového doplnku na odmietnutie súborov cookies Google Analytics kliknite sem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Ak používate Google Chrome, máte možnosť stiahnuť si rozšírenie Crumble Chrome, bezplatný doplnok,
ktorý pomáha predchádzať sledovaniu súborov cookie naprieč webovými lokalitami.
Návštevou našej Webovej stránky súhlasíte s tým, že môžeme do Vášho počítača alebo zariadenia umiestniť
súbory cookies, tak ako je vysvetlené vyššie, na základe nastavenia Vášho webového prehliadača alebo
iného počítačového programu.
Nastavenie prehliadača - väčšina webových prehliadačov môže byť nastavená tak, aby blokovala súbory
cookies. A to aj napriek tomu, že niektoré prvky na webovej stránke nemusia pracovať správne. Nastavenie
súborov cookies sa obvykle nachádza v záložke „Možnosti“ alebo „Nastavenia“.
Nastavenia súborov cookies pre konkrétne prehliadače:





Internet Explorer – https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/sk/kb/Spr%C3%A1va%20cookies
Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
Safari – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=sk_SK

Postup pre Google chrome
Vymazanie, povolenie a správa súborov cookie v Chrome
Môžete odstrániť existujúce súbory cookies, povoliť alebo zablokovať všetky súbory cookies a nastaviť
predvoľby pre konkrétne weby v rozšírených „Nastaveniach“.
Postup pre vymazanie všetkých súborov cookie v počítači
Ak odstránite súbory cookie, systém vás odhlási zo všetkých webov a uložené predvoľby môžu byť
odstránené.
1. Otvorte v počítači Chrome.
2. Vpravo hore kliknite na položky Viac
Nastavenia.
3. V dolnej časti kliknite na položku Rozšírené.
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4. V časti Ochrana súkromia a zabezpečenie kliknite na možnosť Nastavenia obsahu.
5. Kliknite

na

položky Súbory

cookie

Zobraziť

všetky

súbory

cookie

webov
Odstrániť všetko.
6. Voľbu potvrďte kliknutím na tlačidlo Vymazať všetko.
chrome://settings/

chrome://settings/content

chrome://settings/content/cookies
Tu môžete zakázať stránkam ukladať a čítať údaje súborov cookie
chrome://settings/siteData
Tu si môžete zobraziť všetky súbory cookie, ktoré sú uložené vo Vašom počítači/mobile...a vymazať
Postup pre vymazanie všetkých súborov cookie v zariadení ANDROID
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1
Vymazanie všetkých súborov cookie – iPHONE a iPOD
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&co=GENIE.Platform%3DiOS&oco=1
Ďalšie informácie o súboroch cookie a ich využití nájdete na stránkach
https://aboutcookies.org/how-to-control-cookies/
Pozrite si aj naše:
Podmienky ochrany osobných údajov v dokumente: Ochrana osobných údajov – info pre e-shop.

ochrana osobných
údajov - info pre e-shop.pdf

Posledná aktualizácia 25.5.2018
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a údaje

