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Informácia o spracúvaní osobných údajov 

(Súbory COOKIES) 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej 
len „Nariadenie“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) prevádzkovateľ spoločnosť J4G PARTNER COMPANY, 

spol. s r.o. , IČO: 52425673, so sídlom: Stará Vajnorská 3338/17, 831 04 Bratislava - mestská 

časť Nové Mesto zapísaná na Okresnom súde Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 140575/B 

(ďalej len „prevádzkovateľ“), spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok 

ustanovených v osobitných predpisoch.  

 

Čo sú súbory COOKIES a aký je ich cieľ 
 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom 
zariadení malé dátové súbory, tzv. COOKIES.  

 

Súbor COOKIES je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo 
mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas 
uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, takže ich nemusíte pri ďalšej 
návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.  
 

Dočasne súbory COOKIES používa server na uloženie informácií o vašej aktivite, aby ste mohli 
pohodlne pokračovať tam, kde ste na webe naposledy skončili. Súbory COOKIES napovedajú 

serveru, ktoré stránky sa majú zobraziť, aby ste si to nepotrebovali pamätať a nemuseli začať 
prehľadávať web od začiatku. COOKIES fungujú ako záložka vo webstránke.  
 

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov získaných 

prostredníctvom COOKIES 

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané prostredníctvom COOKIES na účel štatistický 
a účel monitoringu návštevnosti webovej stránky.  
 

Osobné údaje používateľa webovej stránky získané súbormi COOKIES prevádzkovateľ 
spracúva na základe dobrovoľného súhlasu používateľa so spracúvaním osobných údajov čl. 
6, ods. 1 písm. a).  

 

Ako môžem zmeniť nastavenia používania COOKIES 

 

Väčšina dostupných prehliadačov prijíma súbory COOKIES automaticky. Ak súbory COOKIES 
nechcete používať, budete ich musieť buď odstrániť alebo zablokovať ich ukladanie. To je 
možné zmenou nastavení prehliadača. Podľa typu prehliadača, ktorý používate, obvykle 
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nájdete ďalšie informácie pomocou funkcie Pomocník alebo v nastaveniach prehliadača. 
Odmietnutím používania súborov COOKIES je možné webstránku aj naďalej navštevovať, ale 
niektoré jej funkcie nemusia fungovať správne.  
 

Bližšie informácie o odstraňovaní a odmietaní súborov COOKIES, ako aj ďalšie informácie 
o týchto súboroch nájdete napr. na www.allaboutcookies.org.  

 
 

http://www.allaboutcookies.org/

