
ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE 
obchodnej spoločnosti: Central point Europe s.r.o., 

so sídlom: Jesenského 5, Modra 900 01, IČO: 48 149 799,  
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 104134/B 

Tento dokument obchodnej spoločnosti Central Point Europe (ďalej aj ako „Spoločnosť“ 
v príslušnom gramatickom tvare) opisuje rôzne typy súborov cookies (ďalej len „cookies“), ktoré 
Spoločnosť používa na vlastných webových stránkach (ďalej len „webové stránky), ktoré 
vlastníme alebo kontrolujeme,  a opisuje spôsob akým ich môžete sami spravovať. 

Spoločnosť si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny v prípade používania cookies. V päte 
dokumentu sa nachádza záložka ,,Posledná aktualizácia”, ktorá prehľadnou formou informuje 
o posledných zmenách v používaní cookies, vrátane času ich zmeny. Všetky zmeny nadobúdajú 
účinnosť dňom zverejnenia ich revidovanej podoby na webových stránkach. 

Čo sú súbory cookie? 

Súbor cookie 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 (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť 
písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej 
jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.  

Cookies nemôžu prenášať vírusy, takže v tomto ohľade, nie sú žiadnym nebezpečenstvom pre 
používateľa. Väčšina navštívených webových stránok bude používať súbory cookies, ale súbory 
cookie môžete ovládať tak, že ich zapnete alebo vypnete vo svojom prehliadači. V prípade 
detailnejšieho záujmu, navštívte http://www.aboutcookies.org, kde získate podrobnejšie 
informácie. Je potrebné takisto uviesť, že súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš 
počítač. Predtým, než sa rozhodnete súbory cookies vypnúť, skúsime priblížiť, čo cookies 
ovplyvňujú. 

Dôležitá rola súborov Cookie 

Súbory cookies majú nezastupiteľnú úlohu a sú veľkým prínosom pre používateľa. Uľahčujú 
efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, uchovávajú Vaše preferencie a pamätajú si Vaše 
obľúbené stránky. Súbory cookies v praxi pomáhajú zjednodušiť každodenné používanie 
webových stránok a preto sú prínosom pre používateľa internetu. Neposlednou, skutočne 
dôležitou funkciou cookies je, že zaznamenávajú prihlasovacie údaje a ak existujú webové stránky, 
ktoré pravidelne navštevujete, a ktoré tiež vyžadujú prihlásenie – pri prehliadaní jednotlivých 
stránok si naše webové stránky budú pamätať  aktuálny login a heslo tak, aby ste boli aj po návrate 
na webovú stránku naďalej prihlásený. Ak by si cookies nepamätali spomenuté údaje, mohlo by to 
následne spôsobovať ťažkosti pri návrate na stránky vyžadujúce prihlásenie. 

Súbory cookies sú pomocou pre majiteľov webových stránok a môžu byť použité pri marketingu 
alebo reklame. Môžu byť nastavené na webových stránkach, ktoré ste navštívili, ale môžu byť tiež 
nastavené webovými stánkami tretej strany, ktoré sú súčasťou našich webových stránok. 

V nasledujúcom texte nájdete stručný popis funkcie cookies v spoločnosti Central Point Europe 
a ich použitie. Predpokladáme, že ste s používaním cookies spokojní. V opačnom prípade, máte 
možnosť zablokovať používanie cookies a to jednoduchým spôsobom – nekliknutím na záložku 



„Povoliť“. Táto je umiestnená v dolnej časti obrazovky, kde sa objavuje banner – automaticky sa 
zobrazujúce hlásenie. 

Používanie cookie na týchto Webových stránkach 

Cookie domovskej stránky 

Súbory cookies domovskej strany sú nastavené webovými stránkami, ktoré navštevujete a môžu 
ich ukladať len tieto stránky. Pri odosielaní údajov prostredníctvom kontaktného formulára, 
napríklad formulárov, ktoré sú uvedené na stránkach kontaktov alebo vo formulároch s údajmi 
odosielateľa, súbory cookies môžu byť nastavené tak, aby si zapamätali tieto údaje o používateľovi 
pre budúcu opätovnú interakciu.  

Cookies tretích strán 

Google Analytics 

Služba Google Analytics nám umožňuje zistiť, ako používatelia využívajú našu webovú stránku. 
Pomocou týchto údajov môžeme naše webové stránky neustále vylepšovať. Nemôžeme však 
identifikovať jednotlivcov: všetky údaje sú anonymné a integrované. 

V prípade ak máte záujem o podrobnejší výklad, navštívte, prosím, uvedenú webovú stránku: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 

Kliknite na tento odkaz pre  podrobnejšie informácie z oblasti ochrany súkromia spoločnosťou 
Google: https://policies.google.com/privacy 

Súbory cookie umiestnené portálom Google Analytics 

 

Webový servis externých dodávateľov 

V prípade, že budeme musieť využívať externé webové služby, väčšinou na zobrazovanie 
externého obsahu v rámci našej webovej stránky, bude sa jednať o stránky typu YouTube alebo 
Vimeo, prípadne aj iné externé zdroje. Rovnako ako v prípade tlačidiel so sociálnymi funkciami, 
nemôžeme zabrániť tomu, aby webové stránky tretích strán alebo externé domény zhromažďovali 
tiež informácie o používaní tohto vloženého obsahu. Ak nie ste prihlásení k týmto externým 
službám, tretie strany nebudú vedieť, kto ste, ale aj počas tejto interakcie na webovej stránke budú 
môcť získavať anonymné informácie. 

Kontrola súborov cookies 

Názov súboru cookie Doba uchovávania Účel  

_ga 2 roky Použitý kvôli rozlišovaniu 
užívateľov 

_gid 24 hodín Použitý kvôli rozlišovaniu 
užívateľov 

_gat  1 minúta Blokovanie viacnásobného 
otvárania 



Spoločnosť Central Point Europe nebude používať súbory cookies na zhromažďovanie alebo 
ukladanie informácií, na základe ktorých by sme Vás dokázali osobne identifikovať. Avšak, ako 
sme už uviedli, môžeme použiť informácie z Vašich webových preferencií a analyzovať, ako 
používate tú-ktorú webovú stránku. Tieto súbory cookies slúžia na vylepšenie obsahu alebo 
marketingovú automatizáciu vašich skúseností na tejto webovej stránke, ktoré Vám takisto 
umožnia nastaviť preferencie a plne využívať niektoré z funkcií webovej stránky. 

Váš prehliadač Vám umožňuje spravovať súbory cookies niektorými z nasledujúcich spôsobov 
(viac informácii nájdete v sekcii “Pomoc“ vo Vašom webovom prehliadači), ktoré ich využitím 
dávajú kontrolu nad používaním súborov cookies v počítači. Môžete napríklad: 

• Akceptovať alebo odmietnuť všetky súbory cookies. 
• Prijať alebo odmietnuť súbory cookies z konkrétneho webu. 
• Nastaviť prehliadač tak, aby Vás vyzval pri každom možnom použití súboru cookie. 
• Zobrazte cookies, ktoré sú uložené v počítači a odstráňte ich, alebo individuálne alebo 

ako skupinu. 

Je dôležité mať na pamäti, že ak zablokujete cookies, mnohé webové stránky nebudú fungovať 
správne a budú automaticky blokovať niektoré funkcie webových stránok. Pri používaní našich 
webových stránok vôbec neodporúčame vypnúť možnosť používania cookies. 

Cookies na prehliadači Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-
explorer  

Cookie na prehliadači Firefox 

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

Cookies na prehliadači Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

Cookies na prehliadači Safari 

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US 

 

Tieto pravidlá cookies sa výhradne vzťahujú iba na túto webovú stránku. Prečítajte si, prosím, aj 
Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Central Point Europe. 

Posledná aktualizácia: 28. júna 2018. Tieto pravidlá cookie úplne nahrádzajú predchádzajúce 
verzie. 

© 2018 Central Point Europe 


