
INFORMÁCIA K SPRACÚVANIU COOKIES 

Stránky nášho internetového obchodu (ďalej len "naše stránky") využívajú cookies. Cookies (z angl. 
"sušienky") sú malé súbory, ktoré internetové stránky ponúkajú návštevníkovmu prehliadaču na 
uloženie, ako prostriedok na zlepšenie užívateľského zážitku pri prehliadaní týchto stránok. Cookies 
obsahujú reťazec písmen a čísel a zaberajú veľmi málo miesta na pevnom disku počítača. Pretrvávajú v 
užívateľovom počítači do dátumu expirácie (ktorý určujú webové stránky, ktoré ich ukladajú) a po 
tomto termíne sa automaticky zmažú. Pri každej návšteve stránok sa z cookies čítajú informácie uložené 
pri predošlých návštevách a takto je možné návštevníka identifikovať a zobraziť mu napr. nastavenia 
aké použil naposledy alebo vyplniť zaňho formuláre, aby ich nemusel vypĺňať opakovane. 

Naše stránky využívajú tieto druhy cookies 

Nevyhnutné pre základnú funkcionalitu 
Tieto slúžia na identifikáciu návštevníka podľa špecifického reťazca (neobsahujú osobné údaje), na 
zapamätanie si tovaru vloženého do košíka, súhlasu s používaním cookies, súhlasu so zasielaním ponúk 
a noviniek e-mailom. Tieto cookies používame bez vášho súhlasu, ale vy si môžete zakázať ich 
ukladanie vo vašom prehliadači. Ak tak však urobíte, naše stránky vám nebudú fungovať správne 
(napr. nebudete môcť urobiť objednávku). 

Štatistické 
Tieto zberajú informácie o tom, ako návštevník používa stránky (napr. ktoré podstrany sú navštevované 
najviac, ako dlho na nich návštevníci zostávajú, aké zariadenia a prehliadače návštevníci používajú, 
testy nových funkcionalít). Zberané dáta sa po analyzovaní využívajú spravidla na zlepšovanie 
fungovania stránok po technickej aj obsahovej stránke. Ukladanie štatistických cookies na našich 
stránkach sprostredkovávajú aplikácie tretích strán (Google Analytics). 

Pre pokročilú funkcionalitu 
Funkcionalita, ako napr. dlhodobé uloženie užívateľských nastavení (chat, hodnotenia, zľavové 
kupóny), je zabezpečená touto skupinou cookies. Na našich stránkach na to využívame aplikácie tretích 
strán (Livechatoo). 

Marketingové 
Pomocou týchto cookies sa aplikuje cielená reklama. Ak sú povolené, reklama, ktorú vidíte na iných 
internetových stránkach, bude vybraná na základe toho, čo vás zaujímalo predtým a tiež reklama, ktorú 
ste už videli, sa nebude zobrazovať príliš často a vyhodnocuje sa jej účinnosť. Tieto cookies umožňujeme 
na našich stránkach používať tretím stranám, a to najmä reklamným a sociálnym sieťam (Google 
AdWords). Neobsahujú osobné údaje. 

Úložisko Local Storage 
Úložisko Local Storage nepatrí v pravom slova zmysle medzi cookies, ale funguje podobne a môže byť 
využívané na tie isté účely. Naše stránky vám do local storage ukladajú kľúče služieb Exponea a 
Optimizely. 

Viac informácií nájdete v zozname používaných cookies. 
https://www.aboutcookies.org/  
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  
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