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Cookies 

Pre informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje a ako používame 
cookies sa prosím oboznámte s našimi pravidlami spracovania osobných údajov 
a používania cookies. 

Dňa 1. februára 2022 nadobúda účinnosť nový zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických 
komunikáciách, ktorý do nášho právneho poriadku zavádza smernicu Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972, ktorou sa ustanovuje európsky kódex elektronických 
komunikácií. 

Na našej webovej stránke používame cookies. Je to bežná prax webových stránok. Nižšie 
nájdete informácie o tom, aké cookies používame a ako ich môžete vymazať, prípadne 
zamedziť ich používanie. 

Pokračovaním v používaní našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním. Ak 
nesúhlasíte s ich používaním, pokračujte podľa inštrukcií nižšie a zmeňte nastavenia 
Vášho webového prehliadača, aby nebolo možné doň cookies ukladať a následne 
používať. 

Čo sú cookies a na čo slúžia 

Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie, ktoré sa uložia do webového 
prehliadača Vášho počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet (mobilného 
telefónu smartphone alebo tabletu (zariadenie)), keď navštívite našu webovú stránku. 
Cookies sú následne odosielané späť pri každom ďalšom navštívení tejto alebo inej 
webovej stránky, ktorá tieto cookies rozoznáva. 

Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. 
Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho 
vzniku. Cookies sú veľmi prospešné a majú množstvo funkcií. Umožňujú webovým 
stránkam rozoznať zariadenie, čo im dá vedomosť, či už toto zariadenie predtým 
navštívilo túto stránku. Umožňujú tiež zapamätať si preferencie návštevníka, umožňujú 
pochopiť ako sa webová stránka používa a celkovo pomáhajú zlepšiť užívateľskú 
skúsenosť. Cookies tiež pomáhajú zabezpečiť, že online reklama, ktorú návštevníci 
webových stránok vidia, je pre nich viac relevantná. 

Aké cookies používame 

Na webovej stránke používame nasledovné typy cookies: 

Základné súbory cookie – Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich 
webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad 
zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie 
prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného 
prihlásenia, predvyplnenie formulárov a p. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať 
služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť 
zaručiť bezchybný chod stránok. 

Prevádzkové súbory cookie – Tieto súbory cookie nám umožňujú webovým stránkam 
zapamätať si Vaše preferencie, záujmy alebo minulé položky, pre ktoré ste sa rozhodli 
počas ich prehliadania alebo aj Vašu geografický polohu. Môžeme Vám tak prispôsobiť 
našu webovej stránky a poskytnúť jej lepšiu prezentáciu. Na základe Vašej geografickej 
polohy Vám napríklad vieme poskytnúť webovú stránku vo Vašom jazyku, na základe 
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Vami prezeraných produktov alebo videí Vám tak vieme ponúknuť iné podobné produkty 
alebo videá. Tieto cookies Vás osobne neidentifikujú. 

Analytické/výkonnostné cookies – Tieto súbory cookie zbierajú údaje o tom, ako 
používate naše webové stránky, napríklad či ste prezerali určitý obsah alebo ktoré 
stránky navštevujete najčastejšie. Vďaka týmto údajom môžeme webové stránky 
optimalizovať a zjednodušiť ich. Všetky údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú v 
agregovanej podobe, teda anonymné. Žiadnym spôsobom Vás osobne neidentifikujú. 

Súbory cookie tretích strán - Na stránkach spoločnosti BONTEC, s.r.o., sa nachádzajú 
prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas 
používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú 
kontrole spoločnosti BONTEC, s.r.o. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka 
používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad 
nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, 
napr. YouTube, Instagram alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od 
týchto služieb tretích strán. Spoločnosť BONTEC, s.r.o., nemôže mať kontrolu nad 
ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany 
používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania 
súborov cookie týchto služieb. 

Zoznam používaných cookies tretích strán 

Google Analytics trackovanie: Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových 
stránkach, retencia návštev, aké zariadenie použili pri návšteve, geografická lokalita, 
operačný systém používateľa, poskytovateľ internetového spojenia a ďalšie. 

Google Analytics remarketingové publiká: Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na 
webových stránkach, retencia návštev, aké zariadenie použili pri návšteve, geografická 
lokalita, operačný systém používateľa, poskytovateľ internetového spojenia a ďalšie. 

Facebook like/share tlačidlá: Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových 
stránkach, retencia návštev, aké zariadenie použili pri návšteve, geografická lokalita, 
operačný systém používateľa, poskytovateľ internetového spojenia a ďalšie. 

Používanie cookies 

Používaním stránok prevádzkovaných BONTEC, s.r.o., vyjadrujete súhlas s použitím 
cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše 
webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte 
zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web 
stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. 

Prečo používame cookies? 

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, 
prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. BONTEC, 
s.r.o. nepoužíva údaje získané používaním cookies na kontaktovanie prostredníctvom 
pošty, elektronickej pošty alebo telefónu. 

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť? 

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie 
cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v 
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prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies 
nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na 
prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na 
každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. 

 

Prečo si ponechať nastavenie cookies? 

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V 
prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú 
funkčnosť a znížený užívateľský komfort. 

Viac o cookies 

Pre viac informácii o cookies, ich použití, vrátané toho, ako zistiť, aké cookies sú uložené 
vo webovom prehliadači a ako ich vymazať alebo zakázať ich ukladanie je možné nájsť na 
stránke https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie alebo www.allaboutcookies.org (v 
angličtine). 

 


