
 

Zásad
o spra
o ochr

V tomto
získavam
sme na t

Kto sp

Prevádzk
Žilina 0
účel a pr
osobnýc

 

Ako ná

V otázke
prevádzk

a) písom

b) telefo

c) e-mai

 

Aké úd

S Spolo
objednáv
emailovú
objednáv

 

dy ochr
cúvaných

rane osob

o dokumente
me, používam
to prijali a tie

pracúva va

kovateľom je
010 07, ďale
rostriedky sp
h údajov. 

ás kontak

e spracúvan
kovateľa ked

mne, na pošto

onicky na čísl

lom na adres

daje sprac

očnosť DREK
vok vás ako 
ú adresu, te
vku tak, aby 

 

rany oso
h osobnýc
bných úda

e nájdete vš
me, s kým ich
ež o vašich p

aše osobn

e spoločnosť 
ej ako „DRE
pracúvania o

ktovať v o

nia osobných
dykoľvek obrá

ovej adrese s

e: +421 41 5

se: info@dre

cúvame? 

KIA ako pre
našich záka

elefónne čís
bola priprav

obných 
ch údajoc
ajov a o zm

šetky inform
h zdieľame, a
právach, ktor

né údaje?

DREKIA, s
EKIA“, ktorá
sobných úda

otázkach 

h údajov a 
átiť niektorý

sídla: DREKIA

5643710 

ekia.sk 

evádzkovate
azníkov: men
slo. Bez týc
vená, vyexpe

údajov
ch podľa z
mene a d

ácie o tom,
ako môžete 
ré v tejto súv

? 

s.r.o., IČO: 
á vo svojom 
ajov zákazník

ochrany o

uplatnenia 
m z nasleduj

A, s.r.o., Dub

ľ spracúva 
no a priezvis
hto nevyhnu

edovaná a ús

zákona N
oplnení n

 ako chráni
spracúvanie 
vislosti máte.

31 642 128
mene prevá

kov a primár

osobných

vašich práv
júcich spôso

bová 3272/1

údaje nevy
sko, adresu 
utných údaj

spešne doruč

R SR č. 18
niektorých

me vaše os
kontrolovať,
 

8 so sídlom
dzkuje webo

rne zodpoved

h údajov? 

sa môžete 
bov: 

5, Žilina 010

yhnutné pre 
pre doručen
ov nie je m
ená. 

8/2018 Z
h zákonov

sobné údaje,
, o opatrenia

m Dubová 3
ové sídlo, ted
dá za spracú

 

e na Spoločn

0 07 

e úspešné v
nie, fakturačn
možné vyba

Z.z. 
v 

, ako ich 
ach, ktoré 

272/15, 
da určuje 
úvanie ich 

nosť ako 

vybavenie 
né údaje, 
aviť vašu 



 

Na ako

Vaše oso

Plnenie
spotrebit

Súhlas 
aktuálny
ho kedyk

Plnenie
v účtovn
ktoré rie

Náš opr
činnostia
prípadoc
vašich pr

 

Kto vš

Prevádz

Prevádzk
pokynov
hodnotu 
disponuj
s prevád

Spracúva
zabezpeč

Ďalším t
nákupu a

Sprostre
bezpečno
ochranu.

om právn

obné údaje s

e zmluvy – v
teľskej súťaž

– najmä v s
ych ponukách
koľvek odvol

e našich z
níctve alebo p
ešia spory či v

rávnený zá
ach, či v súv
ch vždy star
ráv. 

šetko spra

zkovateľ a 

kovateľ môž
v plnia konk

a služby. Za
je prevádzko
dzkovateľom,

ané osobné 
čujú pre prev

typom spro
a skúseností 

dkovatelia 
ostné, techn
. 

 

nom zákla

spracúvame n

v prípade obj
ži. 

spojitosti s m
h, či pri iných
ať, čo však n

zákonných 
pri sprístupn
výkon rozhod

áujem – pri 
vislosti s be
rostlivo zvaž

acúva vaš

sprostredk

že ďalej vyu
krétne úlohy
a týmto účelo
ovateľ. Spros
, v jeho men

údaje majú 
vádzkovateľa

stredkovateľ
s ním, s cieľ

sú starostl
nické a org

ade spracú

na niekoľkýc

jednávky a z

marketingom
h formách m
nemá vplyv n

povinností
není údajov š
dnutí. 

zlepšovaní a
ezpečnosťou 
ujeme, či sp

še osobné

kovatelia 

užívať služby
y a zákazník
om spracúvaj
stredkovatelia
e a na základ

k dispozícii d
a na základe 

ľov sú subj
ľom poskytn

ivo vyberan
anizačné op

úvame os

ch právnych z

zriadenia užív

m a so zasie
marketingu. K
na zákonnos

í – pri uch
štátnym a in

a personalizá
a ochranou

pracúvanie n

é údaje a 

y sprostredk
kom poskytu

ajú osobné úd
a spracúvajú
de pokynov 

dodávatelia t
 pokynov a v

ekty, ktoré 
úť v budúcn

ní, pritom 
patrenia, aby

sobné úda

základoch, kt

vateľského ko

laním komer
Každý udelen
ť spracúvani

hovaní údaj
ým orgánom

ácii našich slu
u práv, tak a
nebude pred

na aké úč

kovateľov, k
ujú priamo 
daje zákazní
ú osobné úda
prevádzkova

technických 
v súlade s be

zabezpečuj
osti skvalitne

sú povinn
y vašim oso

aje? 

torými sú: 

onta, či v prí

rčnej komun
ný súhlas je 
ia pred jeho 

ov o vás 
m, ktoré vyko

užieb, niekto
ako sme uv
dstavovať ne

čely? 

ktorí v jeho 
alebo nepri

kov v prísluš
aje zákazníko
ateľa. 

a programov
ezpečnostnou

ú hodnoten
enie služieb p

í dodržiava
obným údaj

ípade vašej ú

nikácie o nov
dobrovoľný 
odvolaním. 

a vašej ob
onávajú dohľ

orých market
viedli vyššie. 
eprimeraný z

mene a na
iamo ďalšiu

šnom rozsahu
ov na základ

vých riešení,
u dokumentá

ie predchád
prevádzkova

ať všetky 
jom poskytli

účasti v 

vinkách a 
a môžete 

bjednávke 
ľad alebo 

tingových 
V týchto 

zásah do 

a základe 
u pridanú 
u, ktorým 
de zmluvy 

, ktorí ich 
áciou. 

dzajúceho 
teľa. 

potrebné 
 náležitú 



 

 

Sprístup

DREKIA 
únie / 
nesprístu

Osobné 
uskutočň

Sprístupn
objednáv

Vaše úda
povinnos
naše ná
kategórie
štátne a
vykonáva

 

Ako dl

Osobné 
keďže s
zodpove
objednáv
doby, z d

Ak záka
príslušný
až do od

 

Aké m

Právo o

pňovanie, z

ako prevádz
Európskeh

upňujeme, n

údaje zver
ňujeme v príp

nenie údajov
vke zvolili. 

aje môžeme
stiam vyplýva
ároky alebo 
e tretích osô
a iné orgány
anie rozhodn

lho spracú

údaje, ktoré
sú nevyhnut
dajúce služb
vky), uchová
dôvodov nap

zník neodvo
ými komunik
dvolania jeho

máte v tejt

odvolať pos

 

zverejňovan

zkovateľ neu
ho hospodá
eposkytujem

rejňujeme a
padoch, keď

v tretím stran

e tiež uchová
ajúcim zo zá
sa obhajova

ôb, ktorým sp
y príslušné n
nutí, či v tejto

úvame va

 súvisia s va
né na to, a
by. Pokiaľ 
ávame vaše 
pr. daňových

olal súhlas s
kačnými kaná
o súhlasu, res

to súvislo

skytnutý sú

nie a preno

skutočňuje p
árskeho prie
me žiadnym in

alebo sprístu
ď zverejníte V

nám uskutoč

ávať z dôvod
ákona, z poži
ali v konani
prístupňujem
na výkon ko
o súvislosti n

aše osobn

ašim používat
aby sme vá
nemáte kon
osobné údaj
. 

s tým, aby 
álmi (najmä 
sp. do skonče

osti práva?

úhlas 

os osobných

prenos osobn
estoru. Spr
ným subjekto

upňujeme, p
Vašu recenziu

čňujeme v pr

dov alebo sp
iadaviek štát
iach, kde si 

me osobné úd
ontroly nad 
naši právni, ú

né údaje?

teľským kon
ám vedeli vy
nto vytvoren
je týkajúce 

sme ho inf
e-mailom), s
enia jeho reg

? 

h údajov 

ných údajov 
racúvané o
om, s výnimk

pokiaľ to o
u, komentár 

rípade doruč

prístupňovať 
tnych a iných

ich naopak
daje z týchto
našou činno

účtovní porad

tom, uchová
ybaviť Vaše
né (nevytvo
sa vybavene

formovali o 
spracúvame 
gistrácie. 

do tretích k
osobné úda
kou nasleduj

od nás poža
alebo hodno

čovateľskej s

iným osobá
h orgánov, a
k uplatňujú 
o dôvodov, p
osťou, na ri
dcovia a aud

ávame, kým 
objednávky

rili ste si h
ej objednávk

aktuálnych 
jeho osobné

krajín mimo E
aje nezvere
júcich situáci

adujete. Zv
otenie. 

služby, ktorú 

ám, aby sme
aby sme si up

iní voči nám
patria naprík
iešenie spor

dítori. 

máte konto 
y a poskytn
ho počas v
ky počas nev

akciových p
é údaje na ti

Európskej 
ejňujeme, 
ii: 

erejnenie 

ste si pri 

e vyhoveli 
platňovali 
m. Medzi 
klad súdy, 
rov alebo 

zriadené, 
núť tomu 
vytvárania 
vyhnutnej 

ponukách 
eto účely 



 

Ktorýkoľ
odvolať. 
(napr. m
zľavy), o

 

Právo p

Dotknutá
osobné ú
a aj ďalš

 

Právo n

Dotknutá
nesprávn
právo na
vyhlásen

 

Právo n

Dotknutá
údajov, p

a) dotk
prevádzk

b) sprac
namiesto

c) prevá
osoba na

d) dotkn
záujmu p
do overe
dotknute
spracúva
právnych
dôležitéh

ľvek zo súhl
 Ak sa odvo

meno, priezv
o tento benef

požadovať p

á osoba má 
údaje, ktoré 
šie informácie

na opravu 

á osoba má
ne osobné ú
a doplnenie 
nia. 

na obmedze

á osoba má 
pokiaľ ide o j

nutá osoba 
kovateľovi ov

cúvanie je pr
o toho obme

ádzkovateľ u
a preukázani

nutá osoba n
prevádzkova
enia, či oprá
ej osoby. Ak
ajú len so sú
h nárokov, a
ho verejného

 

lasov udelen
olanie súhlas
visko, dátum
fit prídete, o 

prístup k sp

právo požad
sa jej týkajú
e v zmysle G

á právo na 
údaje, ktoré 

neúplných o

enie spracú

právo na t
jeden z tých

napadne s
veriť správno

rotizákonné a
edzenie ich po

už nepotrebu
e, uplatňova

namietala voč
teľa (platí ak

ávnené dôvo
k sa spracúv
úhlasom dotk
alebo na oc

o záujmu Eur

ných počas 
su bude týka
 narodenia 
čom Vás pri

pracúvaným

dovať od nás
ú, a ak tomu 
GDPR (čl. 15)

to, aby sm
sa jej týkajú
osobných úd

vania 

o, aby sme 
to prípadov:

správnosť o
osť osobných

a dotknutá o
oužitia; 

uje osobné ú
anie alebo ob

či spracúvan
k spracúvam
ody na stran
vanie obmed
knutej osoby 
chranu práv
rópskej únie 

registrácie m
ať údajov ne
vo vernostn
i odvolaní sú

m osobným

s ako prevád
tak je, má p

). 

me ako prev
ú. So zreteľo
dajov, a to 

ako prevád
 

osobných úd
h údajov; 

osoba namie

údaje na úč
bhajovanie pr

iu podľa člán
me osobné úd

e prevádzko
dzilo, takéto

y alebo na pr
inej fyzicke

alebo jej čle

máte právo 
evyhnutných 
nom program
hlasu budem

 údajom 

dzkovateľa po
právo získať

vádzkovateľ 
om na účely 
aj prostredn

dzkovateľ ob

dajov, a to

eta proti vym

čely spracúva
rávnych náro

nku 21 ods. 
daje na zákla
ovateľa preva
o osobné úd
reukazovanie
ej alebo prá
enského štátu

ako dotknut
k poskytnut

me pre uplat
me informova

otvrdenie o t
prístup k tým

bez zbytočn
spracúvania

níctvom posk

medzil sprac

 počas obd

mazaniu osob

ania, ale po
okov; 

1 GDPR na 
de oprávnen
ažujú nad o

daje sa s vý
e, uplatňovan
vnickej osob
u. Dotknutú o

tá osoba ke
tiu konkrétn
tnenie narod
ať. 

tom, či sa sp
mto osobným

ného odklad
a má dotknu
kytnutia dop

cúvanie jej o

dobia umož

bných údajov

otrebuje ich 

základe oprá
ného záujmu
oprávnenými 
ýnimkou uch
nie alebo obh
by, alebo z 
osobu, ktorá

edykoľvek 
nej služby 
deninovej 

pracúvajú 
m údajom 

u opravil 
utá osoba 
plnkového 

osobných 

žňujúceho 

v a žiada 

dotknutá 

ávneného 
), a to až 
dôvodmi 

hovávania 
hajovanie 
dôvodov 

á dosiahla 



 

obmedze
zrušené.

 

Právo n

Dotknutá
(najmä o
na pren
druhému
dôsledky
alebo v
poskytnu

 

Právo n

Dotknutá
osobnýc
osobné ú

a) osobn

b) dotkn
právny z

c) dotkn
prevádzk
práv pre
oprávnen
oprávnen
zákazník

d) osobn

e) osobn
členskéh

f) osobn
článku 8

Ak prevá
dostupnú
technický

enie spracúv
 

na prenosno

á osoba má 
osobné údaj
nosnosť úda
u prevádzko
y na práva a 
vytvorí vlast
utých či odvo

na výmaz 

á osoba má
h údajov, kt
údaje, ak je s

né údaje už n

nutá osoba o
základ pre sp

nutá osoba n
kovateľ spra
evádzkovate
né dôvody 
ného záujm

kov na účely 

né údaje sa s

né údaje mus
ho štátu, ktor

né údaje sa 
 ods. 1. GDP

ádzkovateľ 
ú technológ
ých opatren

 

vania, prevá

osť osobný

právo získať
e, ktoré uvie

ajov právo n
ovateľovi, po

slobody inýc
tnou činnosť
odených údaj

á tiež právo 
toré sa jej tý
splnený niek

nie sú potreb

odvolá súhla
pracúvanie; 

namieta voč
acúva osobné
eľa v prípad

na spracúva
u pre účely
priameho ma

spracúvali ne

sia byť vyma
rému prevád

získavali v 
PR 

zverejnil oso
iu a náklad

ní, aby info

dzkovateľ in

ch údajov

ť osobné úda
edla pri regis
na prenos 
okiaľ je to 
ch. Právo na 
ťou, vlastný
jov. 

dosiahnuť 
ýkajú, a prev
ktorý z týchto

bné na účely,

s, na základ

i spracúvani
é údaje na 
dnom spore
anie alebo 
 priameho 
arketingu na

ezákonne; 

azané, aby sa
zkovateľ pod

súvislosti s 

obné údaje 
dy na vykon
rmoval prev

nformuje pre

aje, ktoré sa 
strácii). Dotk
osobných ú
technicky m
prenosnosť 

ým know-ho

u prevádzko
vádzkovateľ 
o dôvodov: 

, na ktoré sa

de ktorého s

u na základ
základe opr

e iniciovanom
dotknutá os
marketingu 

a základe opr

a splnila záko
dlieha; 

ponukou slu

a je povinn
nanie opatre
vádzkovateľo

ed tým, ako

jej týkajú a 
knutá osoba 
dajov priam

možné. Toto 
sa netýka ú
ow, t.j. od

ovateľa bez 
je povinný b

 získavali ale

a spracúvan

de oprávnené
ávneného zá
m dotknuto
soba namiet
(ak prevádz

rávneného zá

onná povinno

užieb inform

ný vymazať 
ení, podnikn
ov, ktorí vy

o bude obm

ktoré poskyt
má pri upla

mo od jedné
právo nesm

dajov, ktoré 
dvodenými ú

zbytočného
bez zbytočné

ebo inak spra

ie vykonáva

ého záujmu 
áujmu, napr
u osobu) a
ta voči spra
zkovateľ spr
áujmu); 

osť podľa pr

mačnej spoloč

osobné úda
ne primeran
konávajú sp

medzenie spr

ytla prevádzk
atňovaní svoj
ého prevádz
mie mať ne
prevádzkova

údajmi a a

o odkladu vy
ého odkladu 

acúvali; 

a, a ak neex

prevádzkova
r. za účelom
a neprevažuj
acúvaniu na
racúva osob

ráva Únie ale

čnosti dieťa

aje, so zret
né opatrenia
pracúvanie o

racúvania 

kovateľovi 
jho práva 
zkovateľa 
epriaznivé 
ateľ získa 
analýzami 

ymazanie 
vymazať 

istuje iný 

ateľa (ak 
m ochrany 

ú žiadne 
a základe 
né údaje 

ebo práva 

ťu podľa 

teľom na 
a vrátane 
osobných 



 

údajov, 
alebo re
žiadosti 
povahu, 

a) požad
alebo na

b) odmie

Prevádzk
žiadosti 

Uvedená
komplex
dotknutú
dotknutá
elektroni

 

Právo n

Ak ako 
priameho
a prevád
nepreuká
a slobod
právnych

 

Právo p

Ak sa zá
údajov, 
Bratislav
údajov v
orgán“). 
sťažnost

 

Právo n

že dotknutá
epliky. Žiados

dotknutej o
prevádzkova

dovať prime
a oznámenie 

etnuť konať 

kovateľ posk
bez zbytočné

á lehota sa 
xnosť žiados
ú osobu do 
á osoba poda
ickými prostr

namietať pr

prevádzkova
o marketin
dzkovateľ ne
áže nevyhnu
ami dotknu
h nárokov. 

podať sťažn

ákazník domn
má právo p

va, webové s
v členskom št

Dozorný or
ti vrátane mo

nechať sa z

 

 osoba ich ž
sti o výkon 

osoby zjavne
ateľ môže bu

eraný poplat
alebo na usk

na základe ž

kytne dotknu
ého odkladu 

môže v pr
sti a počet 
jedného me
ala žiadosť e
riedkami, po

roti spracúv

ateľ spracúva
ngu), dotkn
esmie ďalej j
utné oprávne
tej osoby a

nosť 

nieva, že do
podať sťažn
sídlo: https://
táte svojho o
rgán, ktorém
ožnosti podať

astúpiť 

žiada, aby v
týchto práv 

e neopodstat
uď: 

tok zohľadňu
kutočnenie p

žiadosti. 

utej osobe i
a v každom 

ípade potreb
žiadostí. P

esiaca od do
elektronickým
kiaľ dotknutá

vaniu osobn

ame osobné 
nutá osoba 
jej osobné ú
ené dôvody 
alebo dôvod

šlo k poruše
osť Úradu n
/www.datap
obvyklého po

mu sa sťažno
ť súdny pros

vymazali všet
dotknutej o

tnené alebo

ujúci admin
požadovanéh

nformácie o
prípade do j

by predĺžiť 
revádzkovate
oručenia žiad
mi prostriedk
á osoba nepo

ných údajo

údaje na z
má práv

údaje na zák
na spracúva
dy na preu

eniu jeho prá
na ochranu 
rotection.gov
obytu alebo 
osť podala, 
striedok nápr

tky odkazy n
osoby splní 
 neprimeran

istratívne ná
o opatrenia,

o opatreniach
edného mes

o ďalšie dv
eľ informuje
dosti spolu s
kami, inform
ožiadala o in

ov 

áklade opráv
vo namietať
klade oprávn
anie, ktoré p
kazovanie, 

áv v súvislos
osobných ú

v.sk/uoou/ a
mieste výkon
informuje sť
ravy. 

na tieto oso
prevádzkova
né, najmä p

áklady na p
alebo 

h, ktoré sa 
siaca od doru

va mesiace, 
e o každom
s dôvodmi z
ácie sa podľ
ý spôsob. 

vneného záu
ť voči tak
neného záujm
revažujú nad
uplatňovanie

ti so spracúv
údajov SR, H
alebo úradu n
nu jeho prác
ťažovateľa o

obné údaje, 
ateľ bezplatn
pre ich opak

poskytnutie i

prijali na zá
učenia žiados

pričom sa 
m takomto 
zmeškania le
ľa možnosti 

ujmu (napr. 
kémuto spr
mu spracúva
d záujmami,
e alebo obh

vaním jeho o
Hraničná 12,
na ochranu o
ce (ďalej len 
o pokroku a 

ich kópiu 
ne. Ak sú 
kujúcu sa 

nformácií 

áklade jej 
sti. 

zohľadní 
predĺžení 

ehoty. Ak 
poskytnú 

na účely 
racúvaniu 
ať, pokiaľ 
, právami 
hajovanie 

osobných 
, 820 07 
osobných 
„dozorný 
výsledku 



 

Dotknutá
zriadené
a ktoré p
údajov, a
dozorném
škody v 
právo čle

 

Autom

Cookies

Spoločno
dátový r
stránku, 
stránky, 
údaje n
ergonom
zvýšenie

Väčšina 
automat
preferen
neakcept
informác
webovýc

 

Ty
Bezpodm
potrebné

Funkčné

á osoba má 
é v súlade s
pôsobia v ob
aby podali sť
mu orgánu a

dôsledku p
enského štát

matizovan

s 

osť používa 
reťazec a sle

systém vyg
čas stráven

nesmú byť 
mického dizaj
e online zážit

prehliadačov
ticky odmiet
ncie ohľadne
tovať cookie
cie o správe
ch stránok, a

p cookies 
mienečne 
é/základné 

  

 

právo pove
s právom čle
blasti ochran
ťažnosť v jej
a podať súd
porušenia GD
tu. 

é individu

na monitoro
eduje, ako n
generuje coo
ný na našich
prepojené n
jnu webovej
ku návštevní

v internetu a
tnuť. Pretož
e cookie indi
es, nebudete
e súborov co
ako napríklad

- potre
stránk
webov
- pam
posky
návšte
- tieto
inform
marke
- využ
použív
rozhra

riť neziskový
enského štát
y práv a slo
j mene, aby 
ny prostried
DPR prevádz

uálne roz

ovanie svojic
návštevníci p
okie, aby za
h stránkach, 
na osobu n
stránky, na

íkov.  

akceptuje co
že každý pr
ividuálne po
e môcť použ
ookies môžet
 www.allabo

ebné pre naj
ky, umožňujú
vej stránky 
ätá si použív
tne rýchle pr
eve stránky
o cookies o V
mácie, ktoré b
etingové účel
žívajú sa na z
vateľa, prispô
anie  

ý subjekt, o
tu, ktorých 
bôd dotknut
v jej mene u
ok nápravy 
zkovateľom 

zhodovani

ch webových
používajú str
aznamenal in

prehliadanie
návštevníka. 
a vytváranie 

ookies, ale n
rehliadač je

omocou pane
žívať niektor
te nájsť v n

outcookies.or

Využitie
jdôležitejšie f
úce správne 

vateľské men
rihlásenie pri

Vás nezhroma
by mohli byť
ly 
zlepšenie slu
ôsobujú pou

rganizáciu a
ciele podľa 

tých osôb, po
uplatnili vyšš
a aby v jej 
alebo spros

ia vrátane

h stránok an
ránky na int
nformácie sú
e údajov, od

Tento nást
užívateľsky 

návštevníci m
e iný, návšt
ela nástrojov
ré funkcie n
nápovede pr
rg. 

funkcie webo
fungovanie 

no, ktoré Vám
i najbližšej 

ažďujú žiadn
ť použité na 

žby pre 
žívateľské 

lebo združen
stanov sú v

okiaľ ide o o
ie uvedené p
mene uplatn

stredkovateľo

e profilov

nalytický nást
ternete.  Keď
úvisiace s ná
dchod zo str
troj je nást
prijateľnej w

majú možnos
tevníci si m
v prehliadača
a našej web

rehliadača al

P
ovej 

m 

e 

1 ro

Po 

nie, ktoré bo
vo verejnom
ochranu ich o
práva podať 
nili právo na
om, ak to u

vania 

stroj, ktorý p
ď si niekto 
ávštevou (na
ránky atď.), 
trojom na 
webovej strá

sť ich vymaz
môžu nastav
ča. Ak sa ro
bovej stránk
lebo prostre

Platnosť co
ok 

opustení strá

oli riadne 
m záujme 
osobných 
sťažnosť 
 náhradu 
umožňuje 

pripravuje 
prehliada 
avštívené 
ale tieto 
zlepšenie 
nky a na 

zať alebo 
viť svoje 
zhodnete 

ke. Ďalšie 
edníctvom 

ookies 

ánky 



 

Výkonno
a cookie
analytick

Zdieľanie
sieťach 

Bezpečn

Kvalitné 

Nastaven

Vlastníka

 

Spoločno
vytvárať
spoločno

ostné cookies
s pre cielenie
ké cookies 

e na sociálny

ostné 

zobrazenie  

nia stránok 

a stránky 

osť využíva 
ť online rekla
osť poskytuje

 

- podľ
inform
- cook
vložili 
chyby

s 
e – 

- využ
(goog
pre ná
- zbier
zobraz
a poče
- pom
návšte
- pom
webov
- tieto
na zist

ych - využ
umožň
z naši
a ,,zdi
- vyža
ich slu
- zazn
intern
použív
- Pri 
meno 
- coo
počas 
- odha
- vsta
rýchle
kompa
- cook
stránk
písma
- týka
účet a
- podľ
- môž
stránk
prichá

reklamný p
amy a oslovo
e. Funkcie R

ľa výberu ob
mácie o prefe
kies si môžu 
do nákupné

y, na ktoré st
žívajú sa ana
le analytics) 
ávštevníkov s
rajú sa štatis
zení stránky 
et návštev 
áhajú porozu
evníci stráno
ocou cookies
vej stránky 
o cookies nez
tenie Vašej i
žívanie sociál
ňujú zdieľať 
ch stránok, p
ieľať“  

adujú sa cook
užieb 
namenávajú ú
ete a na web
vate 
registrácií, k
a heslo 

okies zabez
trvania návš

aľovanie pod
avané cookie
ejšie načítav
abilite 
kies si zapam
ky, napríklad 
, región, z kt
sa to výlučn

alebo kde ste
ľa daného na
u byť ,,čítan
kou (počet ná
ádzajú a ktor

program Goo
ovať ľudí pr

Remarketing 

bsahu sa zazn
erenciách 
pamätať pol
ho košíka e-
te narazili 
alytické nástr

na zlepšenie
stránky 
stické údaje a
a odkazov n

umieť ako sa
ok 
s sa zlepšuje

zhromažďujú
dentity- sú a
lnych médií t
obsah na so

pomocou tlač

kies pre jedn

údaje o Vaše
bových strán

kde je potre

zpečujú prip
števy na strá
dvodov 
es, ktoré zl
vanie obsah

mätávajú Vaše
nastavenie j

torého je po
ne stránok, k
e sa zaregistr
astavenia str
é“ len danou
ávštevníkov 
ré časti strán

ogle AdWo
ráve vtedy, 
alebo Simila

namenávajú 

ožky, ktoré s
shopu, alebo

roje tretích st
e kvality obsa

ako počet 
a našu strán

a správajú 

e výkonnosť 

ú žiadne infor
anonymné 
tretích strán,
ociálne média
čidiel ,,páči s

noduchšie vy

ej aktivite na
nkach, ktoré 

ebné používa

pojenie zari
ánke  

lepšujú výko
hu a napom

e nastavenia
jazyka, veľko
užívateľ 

kde ste si vyt
rovali  
ánky 

u webovou 
na stránke, o
ok navštívili)

ords, prostre
keď sa zauj
raudiences v

ste 
o 

trán 
ahu 

nku 

rmácie  

Vym
po 
pos
web

 ktoré 
a 
sa mi“ 

užitie 

Vym
po 
pos
web

ateľské 

adenia 

Vym
pre

on pre 
máhajú 

Vym
pre

a 
osť 

vorili 

Vym
pre

odkiaľ 
) 

1 ro

edníctvom k
ímajú o prod
v službe AdW

mazané auto
2 rokoch od 
slednej návšt
bovej stránk

mazané auto
2 rokoch od 
slednej návšt
bovej stránk

mazané po z
ehliadača  

mazané po z
ehliadača  

mazané po z
ehliadača  

ok 

ktorého má 
dukty a služ

Words nám u

omaticky 

tevy na 
e  

omaticky 

tevy na 
e 

atvorení 

atvorení 

atvorení 

možnosť 
by, ktoré 
umožňujú 



 

osloviť ľ
vyhľadáv
reklamy 
kódy, mô

Spoločno
obsah w
facebook
prezrieť 
spoločno
ponuky. 
Spoločno
súhlas. Ď
pre ochr

 

 

Účinnosť

ľudí, ktorí v
vaní, na You
na produkty

ôžu návštevn

osť sa dá ko
webových st
kovej stránky

si fotky z 
osti súhlasia 

Spoločnosť 
osť publikuje
Ďalšie inform
ranu osobnýc

ť dokumentu

 

v minulosti 
uTube a v e-
y alebo služ
níci webovej 

ontaktovať aj
ránok spolo
y dozvedieť 
vybraných 
subjekty, ab
na svojej f

e tieto údaje 
mácie o sprav
ch údajov na

u: od 25.5.20

navštívili na
mailoch. Dyn

žby, ktoré si 
stránky prim

j prostredníc
čnosti a pre
o novinkách
zákaziek sp

by spoločnos
facebookove
fyzických os

vovaní údajo
 www.facebo

018 

aše webové 
namický rem
 v minulosti

meraným nas

ctvom faceb
ezentácia sp

h, aktuálnych
oločnosti. K

sť zavesila na
ej stránke tie
sôb jedine v 

ov z facebook
ook.com. 

stránky. U
marketing um
i prezreli. Co
stavením dan

booku. Účelo
poločnosti. H
h špeciálnych
Kliknutím na 
a ich násten
ež publikuje
prípade, že 

kovej stránky

možňuje zob
možňuje použ
ookie, zaisťu
ného prehliad

om spravova
Hostia sa m
h ponukách v

"like" na f
ku na facebo
 fotky/videá
bol predtým

y nájdete  v 

brazenie rek
žívateľom zo
ujúce remark
dača zakázať

ania údajov j
môžu prostre
v spoločnost
facebookovej
ooku svoje n
á z rôznych 
m získaný ich

príručke a p

klamy vo 
obrazovať 
ketingové 
ť. 

e zdieľať 
edníctvom 
i a tiež si 
j stránke 
novinky a 
udalostí. 
 písomný 

pravidlách 


