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SÚHLAS O POUŽITÍ COOKIES 
 

Webový portál využíva podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov článku 6 ods. 1 písm. f) (General Data Protection 
Regulation „GDPR“) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov cookies súbory.  

Čo sú to cookies? 

Na webovom portáli používame rôzne nástroje, aby bolo možné ponúknuť optimálne zobrazovanie obsahu webového 
portálu. Ide o malé dátové súbory, (ktoré sa ukladajú do pamäte vo Vašom zariadení – počítač, smartfón notebook, tablet 
a pod.), a ktoré sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok, ako je napríklad prihlasovanie alebo zobrazovanie 
personalizovaného reklamného obsahu, vytvorenie anonymných štatistík, individualizovaných informácií a ponúk, a pod. 
Vďaka cookies si stránky môžu tiež zapamätať rôzne nastavenia, ako je jazyk, font a ďalšie možnosti, ktoré ste si pre 
zobrazovanie stránok sami zvolili. To je dôvod, prečo cookies umiestňujeme na Váš počítač. To isté tiež robí väčšina 
veľkých internetových stránok a poskytovateľov.  

Na čo využívame cookies na tomto webe? 

• Cookies je možné podľa trvanlivosti rozdeliť na dva základné druhy 
• Krátkodobé (session cookies) – zostávajú vo Vašom prehliadači do zavretia Vášho prehliadača, potom sa vymažú 
• Dlhodobé (persistentcookie) – zostávajú uložené v prehliadači dlhú dobu (záleží na nastavení Vášho prehliadača a 

nastavení cookies), alebo pokiaľ ich ručne neodstránite 

Na našom webe používame tieto cookies: 

• Technické (krátkodobé) – sú nevyhnutné pre zaistenie elementárnej funkcie stránok a zobrazenie verzie stránky 
vyžadujúcej javascript alebo bez neho. 

• YouTube (krátkodobé i dlhodobé) – využíva ich prehliadač videí YouTube. Sú na Váš počítač umiestnené vo chvíli, 
keď prehrávač spustíte.  

• Google Analytics (dlhodobé) – aby sme Vám mohli stránky lepšie prispôsobiť, využívame pre meranie anonymných 
dát o chovaní užívateľov nástroj Google Analytics.  

• Cookies nikdy nepoužívame na to, aby sme Vás osobne identifikovali a nikdy do nich neumiestňujeme citlivé alebo 
osobné dáta. 

Ako je možné upraviť využívanie cookies 

Všetky cookies, ktoré už na Vašom počítači sú, môžete vymazať. Väčšina prehliadačov tiež ponúka možnosť blokácie 
umiestňovania cookies na Váš počítač, v tomto prípade ale nebudete môcť využiť všetky naše online služby. Detailné 
informácie o nastavení ukladania súborov cookies vo Vašom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľa konkrétneho 
prehliadača.  

Využitie Google Analytics 

Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google 
Analytics používa súbory cookies. Informácie o používaní stránky spolu s obsahom súboru cookie budú spoločnosťou 
Google prenesené a uložené na serveroch v USA. Google bude používať tieto informácie pre účely vyhodnocovania 
používania stránky a vytvárania správ o ich aktivite, určených pre ich prevádzkovateľa a pre poskytovanie ďalších služieb 
týkajúcich sa činnosti na stránke a používaní internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, 
ak to bude požadovať zákon, alebo ak budú tieto informácie pre Google spracovávať tretie osoby.  

Kvôli ochrane Vášho súkromia sme upravili službu Google Analytics tak, aby nezaznamenávala Vašu IP adresu.  

Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to: rozšírené 
demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických dát) 

Viacej informácií o spracovaní a využití dát nájdete v zmluvných podmienkach spoločnosti Google. 
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• Cookies napomáhajú umožniť Koncovému užívateľovi rýchlejší prístup na webové stránky, ktoré Koncový užívateľ už 
v minulosti navštívil. Cookies tiež umožňujú, aby Koncový užívateľ prispôsobil svoju/e webovú/é stránku/y 
a optimalizoval svoje skúsenosti so SPACEIQ službami. Spoločnosť SPACEIQ tiež používa Cookies na zistenie počtu 
Koncových užívateľov, ktorí navštívili PORTÁL a ich interakciu so SPACEIQ službami. Koncový užívateľ môže 
obmedziť Cookies na svojom zariadení nastavením preferencií alebo možností vo svojom internetovom prehliadači. 
Koncový užívateľ berie na vedomie, že obmedzenie súborov Cookies môže zabrániť správnemu fungovaniu SPACEIQ 
služieb na strane Koncového užívateľa. 

• Nevyhnutne potrebné Cookies 

Tieto Cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie SPACEIQ služieb a sú používané na uchovávanie 
úsekov/intervalov a preferencií. 

o XSRF-TOKEN 

využívaná na verifikáciu žiadosti pre zobrazenie SPACEIQ služby 

o laravel_session  

využívaná na autentifikáciu a identifikáciu Koncového užívateľa  v SPACEIQ službe 

o Analytika  

tieto Cookies sú nevyhnutné na fungovanie služieb uvedených v časti „Analytika“ 

Vzhľadom k tomu, že inštalácia Cookies patriacich tretej strane a ďalších sledovacích systémov 
prostredníctvom služieb používaných v rámci SPACEIQ služieb technicky nemôže byť kontrolovaná Vlastníkom 
(Správcom Údajov), akékoľvek osobitné odkazy na Cookies a sledovacie systémy inštalované tretími stranami 
sa považujú za orientačné. Za účelom získania úplnej informácie pozrite podmienky ochrany osobných údajov 
(privacy policy) príslušných služieb tretej strany uvedených v tomto dokumente. 

Ako zakázať sledovanie Google Analytics 

Ak chcete zablokovať odosielanie anonymných štatistík pomocou nástroja Google Analytics, môžete na to využiť plugin 
poskytovaný spoločnosťou Google. Tento plugin je potrebné si stiahnuť a nainštalovať do Vášho prehliadača. 


