
Súkromie a Cookie Politika

Čo sú súbory cookies?

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky 
stiahnu do počítača, mobilu alebo iného zariadenia užívateľa. Tieto súbory umožňujú identifikáciu 
zariadenia a správne zobrazenie webovej stránky užívateľom, prispôsobené ich individuálnym 
preferenciám. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, čas koncového zariadenia a rozlíšenia 
ukladaných dát.

Prečo používame cookies?

Cookies používame pre nastavenie obsahu webových stránok vzhľadom k preferenciám užívateľa a 
optimalizáciu využitia webových stránok. Taktiež sú používané na vytvorenie anonymných, 
agregovaných štatistických údajov, ktoré pomôžu analyzovať, akým spôsobom užívateľ používa webové 
stránky. Informácie tak pomôžu zlepšiť štruktúru a obsah stránok.

Aké súbory cookies požívame?

Používajú sa v zásade dva typy cookies - "dočasné" a "trvalé". Prvý z nich sú dočasné súbory, ktoré 
zostávajú na vašom zariadení, kým sa neodhlásite z webových stránok, alebo je nevypnete vo webovom 
prehliadači. "Trvalé", alebo tiež fixné súbory zostávajú na vašom zariadení po dobu zadanú v 
parametroch cookies, alebo kým ich ručne nevymažete. V rámci stránky Nové Zámky Fotoalbum.sk sa 
používajú nasledujúce druhy cookies, ktoré možno rozdeliť podľa nasledovných kritérií:

A) Vzhľadom na význam poskytovaných služieb
 
Typ Popis

Nutné
Sú absolútne nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok alebo vlastností webovej
stránky, ktoré užívateľ používa

Funkčné

Sú dôležité pre prevádzku webových stránok:
• - slúži na zdokonalenie funkčnosti webovej stránky.

Bez nich bude webová stránka alebo služba fungovať správne, ale nebude upravená podľa 
preferencií užívateľa

• - slúži k funkčnosti webovej stránky, a to bez uloženia v cookies.

Môže ale znižovať úroveň funkčnosti webu, nemalo by však brániť v plnom využití.
• - slúži pre veľmi dôležité funkcie webovej stránky.

Ich zablokovanie spôsobí, že vybrané funkcie nebudú pracovať správne.
Obchodné Do tejto kategórie patria napríklad reklamné súbory cookie.

B) Vzhľadom k dobe, po ktorú bude cookie umiestnená v koncovom zariadení užívateľa

Typ Popis
Dočasné cookies 
(session cookies)

Cookies sú umiestnené do zariadenia dočasne pomocou prehliadača (relácie) a 
po zatvorení prehliadača sú odstránené.

Trvalé cookies 
(persistent cookies)

Nie sú odstránené po zatvorení prehliadača a zostávajú v zariadení po určitú 
dobu alebo bez doby platnosti v závislosti od nastavenia vlastníka webe.

http://www.novezamkyfotoalbum.sk/


C) Vzhľadom k pôvodu - správca, ktorý spravuje súbory cookie

Typ Popis
Cookies vlastné (prvé súbory 
cookie)

Cookies umiestnené priamo od majiteľa webu, ktorý bol 
navštívený.

Cookies externé (soubory cookie 
tretej strany)

Cookies umiestnené externými subjektmi, ktorých zmluvné strany 
sú povolené vlastníkom webu.

D) Vzhľadom na sledovaný cieľ

Typ Popis
Konfigurácia 
služby

Pomocou funkcie a služby, nastavenie na stránkach.

Bezpečnost a 
spoľahlivosť 
prevádzky

Možné overiť pravosť a optimalizovať výkon servera.

Overenie pravosti
Informácie, ak je užívateľ v režime offline, tak web zobrazia príslušné informácie a 
funkcie.

Stav relácie

Vám umožní ukladať informácie o tom, ako používatelia používajú web. Môžu sa 
týkať najčastejšie navštevovaných stránok alebo akýchkoľvek chybových hlásení 
zobrazovaných na niektorých stránkach. Cookies sa používajú pre ukladanie "Stave 
relácie", aby pomohli zlepšiť služby a zvýšiť komfort prezeranie.

Procesy
Umožňujú bezproblémové fungovanie samotného webu a jeho funkcií dostupných 
na stránkach.

Reklama
Vám umožní zobrazovať reklamy, ktoré sú oveľa zaujímavejšie pre užívateľa, a 
cennejšie pre vydavateľov a inzerentov. Pre personalizáciu reklamy môže byť tiež 
používaný na zobrazovanie reklám mimo našej webovej stránky (domény).

Umiestenie
Umožňujú prispôsobiť zobrazené informácie v závislosti na mieste, kde sa aktuálne 
užívateľ nachádza.

Analýza a 
výzkum, audit 
užívateľov

Umožňuje majiteľom webových stránok lepšie pochopiť preferencie svojich 
užívateľov a analýzou zlepšiť a rozvíjať produkty a služby. Zvyčajne vlastník webu 
(prípadne spoločnosť, ktorá zbiera dáta) zbiera anonymné informácie a spracováva 
údaje o trendoch bez identifikácie jednotlivých užívateľov a ich osobných údajov.

E) Vzhľadom k zásahu do súkromia

Typ Popis

Neškodné
Zahŕňa cookie: nevyhnutné pre správne fungovanie stránok a potrebné pre prevádzkovú 
funkčnosť stránok, ale nejde o sledovanie informácií o užívateľoch.

Ošetrené
Používajú sa na sledovanie používateľa, ale nezahŕňajú údaje na identifikáciu konkrétnych 
užívateľských dát.

Cookies dočasného charakteru sú z vášho zariadenia odstránené ukončením relácie na webových 
stránkach. Cookies trvalého charakteru sú z vášho zariadenia odstránené manuálnym zmazaním vo 
webovom prehliadači, alebo uplynutím doby ich platnosti. Expirované cookies musia byť do zariadenia 
odoslané opätovne.

Odstránenie cookies

Všeobecne platí, že ukladanie cookies je možné nastaviť, prípadne zakázať v nastaveniach webového 
prehliadača. Obmedzenie používania cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré sú dôležité pre 
optimálne fungovanie webových stránok. V prípade, že je niektorá z funkcií webových stránok nefuknční,
je vhodné skontrolovať nastavenie cookies vo webovom prehliadač, a prijatie cookies zariadení umožniť.
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