
OZNÁMENIE O POUŽÍVANÍ SÚBOROV COOKIES 

Kedykoľvek navštívite toto webové sídlo, môže dochádzať ku zhromažďovaniu informácií 
prostredníctvom súborov cookies alebo iných technológií (informácie o jazyku, zemi a predtým 
nastavených stránkach). Získané súbory cookies sú využívané len vo veľmi obmedzenom rozsahu, 
ktorý je nevyhnutný pre technické účely (funkčnosť webového sídla) v súlade s medzinárodnými 
štandardami NAI – www.networkadvertising.org. Tieto informácie nie je možné prepojiť so žiadnou 
konkrétnou osobou. Návštevou tohto webového sídla súhlasíte s používaním súborov cookies v rozsahu 
uvedenom v tomto Oznámení o používaní súborov cookies. 

Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sú nevyhnutné na to, aby ste mohli toto webové sídlo 
prezerať a využívať jeho funkcie, ako napríklad prístup do zabezpečených oblastí, ktoré môžu 
obsahovať informácie pre registrovaných užívateľov (tzv. „nevyhnutné cookies“). Používame taktiež 
tzv. „funkčné cookies“ uchovávajúce informácie, ktoré umožňujú prispôsobiť webové sídlo našim 
užívateľom; napríklad uložiť váš jazyk. Tieto informácie sú využívané pre veľmi obmedzený účel a sú 
uchovávané po obmedzenú dobu. Cookies nevyhnutné pre beh stránky sa mažú pri zatvorení 
prehliadača (session ID) alebo do 2 dní (predvoľba jazyka). Všetky tieto údaje sú celkom anonymné 
a nie sú používané k iným účelom. 

Ako my, tak aj poskytovatelia našich služieb rovnako používame analytické služby, ktoré nám pomáhajú 
zistiť do akej miery je obsah nášho webového sídla efektívny, čo zaujíma našich užívateľov, 
a ako zlepšiť fungovanie nášho webového sídla. Okrem toho využívame tzv. „výkonové cookies“, 
ktoré monitorujú, koľko unikátnych užívateľov webové sídlo navštevuje a ako často. Tieto údaje 
používame výhradne pre štatistické účely a našim cieľom nie je používať tieto informácie k identifikácií 
konkrétnych užívateľov. 

Pokiaľ chcete získať podrobnejšie informácie o súboroch cookies, ktoré používame, obrátte sa na našu 
zodpovednú osobu prostredníctvo e-mailovej adresy zodpovednaosoba@normoff.gov.sk. 

Návštevou webového sídla súhlasíte s tým, že môžeme do Vášho počítača alebo zariadenia umiestniť 
súbory cookies, tak ako je vysvetlené vyššie. Tieto súbory však môžete kontrolovať a spravovať 
niekoľkými spôsobmi. Majte prosím na pamäti, že odstránenie alebo blokovanie súborov cookies môže 
ovplyvniť Vašu užívateľskú skúsenosť a je možné, že nebudete mať úplný prístup k niektorým oblastiam 
webového sídla.  

Väčšina internetových prehliadačov Vám umožní kontrolovať, aké súbory cookies máte uložené, 
jednotlivé súbory cookies vymazať alebo ukladať súbory cookies z určitých alebo všetkých webových 
stránok. Vezmite prosím na vedomie, že pokiaľ všetky súbory cookies odstránite, všetky Vaše osobné 
nastavenia budú stratené, a to vrátane preferencií zakazujúcich používanie súborov cookies, pretože aj 
táto voľba vyžaduje nastavenie tzv. opt-out cookies. Viac informácií o tom ako môžete nastaviť svoj 
internetový prehliadač tak, aby boli súbory cookies blokované alebo filtrované, nájdete 
na www.cookiecentral.com/faq alebo www.aboutcookies.org. 

Za účelom zobrazenia obsahu webového sídla, napríklad za účelom zobrazenia obrázkov alebo videí, 
niekedy používame externé webové služby. Rovnako ako v prípade tlačidiel sociálnych sietí nie sme 
schopní týmto externým stránkam alebo doménam zabrániť, aby zhromažďovali údaje o tom, 
ako využívate obsah vložený na naše webové sídlo. 
 
Toto Oznámenie o používaní súborov cookies môže byť upravené alebo doplnené. Odporúčame 
Vám pravidelne kontrolovať toto Oznámenie o používaní súborov cookies, aby ste mali prehľad o tom, 
akým spôsobom súbory cookies používame.  
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