
Zásady používania súborov cookies 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie internetovej stránky napr. tým, že 

umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského 

prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti 

internetovej stránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie.  

Naša internetová stránka používa súbory cookies najmä na účely: 

- zabezpečenia jej fungovania,  

- zlepšovania štruktúry internetovej stránky,  

- skvalitňovania poskytovaných tovarov a služieb (prispôsobenie záujmom a potrebám 

zákazníkov), 

- základného merania návštevnosti. 

Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho 

prehliadača. Zablokovaním súborov cookies však môžete obmedziť jej funkcionalitu. 

Nastavenie vášho prehliadača je v zmysle § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. 

o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej 

stránke. Jedná sa o nastavenie internetového prehliadača alebo iného počítačového programu, 

ktoré nebude blokovať používanie cookies (t.j. nastavenie, ktoré nebude blokovať resp. 

zakazovať použitie  cookies alebo nastavenie, ktoré bude použitie cookies priamo povoľovať). 

Prevádzkovateľ internetovej stránky nepoužíva údaje získané používaním cookies na 

kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu. 

Váš súhlas s použitím súborov cookies nie je potrebný pre technické uloženie údajov alebo 

prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy 

prostredníctvom siete, resp. pre tzv. session cookies, ktoré umožňujú technický chod a 

fungovanie našej internetovej stránky. 

Ak navštívite internetovú stránku a v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, 

pričom nevykonáte zmenu nastavení internetového prehliadača a pokračujete v návšteve 

internetovej stránky, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. 

 

Typy súborov cookies 

• Základné súbory cookies - tvoria základ pre prevádzku webovej stránky a umožňujú 

používanie jej základných funkcionalít. Ide napríklad o zapamätanie si prihlásenia do 

používateľského účtu, prístup do používateľského učtu bez nutnosti opätovného 

prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne. Bez týchto súborov cookies Vám 

nemôžeme zaručiť bezchybné fungovanie webovej stránky 

• Prevádzkové súbory cookies - zhromažďujú štatistické informácie o používaní webovej 

stránky. Slúžia na analýzu a zlepšovanie používateľského komfortu, výkonu a obsahu 

webovej stránky. Bez týchto súborov cookies Vám nemôžeme zaručiť bezchybné 

fungovanie webovej stránky. 



• Funkčné súbory cookies – slúžia na vylepšenie funkčnosti webovej stránky. Slúžia 

napríklad na zapamätanie si rozloženia zobrazeného obsahu a podobne tak, aby ste tieto 

nastavenia nemuseli pri opätovnej návšteve našej internetovej stránky znova 

nastavovať. Tieto súbory cookie nie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej 

stránky, ich vypnutím by ste však mohli prísť o služby a funkcie, ktoré by sme Vám 

mohli poskytovať. 

• Reklamné súbory cookies – môžeme používať na webovej stránke na zobrazenie 

obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené Vašim záujmom a preferenciám.  

• Súbory cookie tretích strán – môžu byť vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú 

kontrole spoločnosti GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. Ide napríklad o nástroj na analýzu 

alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napr. nástroje od spoločnosti 

Google) alebo ide o zobrazenie obsahu webovej stránky tretej strany, napr. video z 

portálu YouTube a pod. To má za následok ukladanie súborov cookies od týchto služieb 

tretích strán na Vašom zariadení. Spoločnosť GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. nemôže 

kontrolovať ukladanie ani prístup k týmto súborom cookie. Ak máte záujem dozvedieť 

sa viac o tom, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte si prosím 

zásady ochrany súkromia a/alebo zásady používania súborov cookies týmito tretími 

stranami. 

 

 

Ako kontrolovať súbory cookies? 

Nakoľko ide o technické cookies, nie je možné súbor cookies vymazať. 

  

 

Ako je možné zmeniť nastavenia cookies? 

 

Cookies môžete prijať alebo odmietnuť - vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie 

webových stránok - výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť 

prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať. 

Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies policy najviac používanými 

prehliadačmi sa dozviete: 

• Google Chrome 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop

&hl=en 

• Microsoft Edge 

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-

privacy-microsoft-privacy 

• Mozilla Firefox 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences


https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

• Microsoft Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 

• Opera 

https://help.opera.com/cs/latest/ 

• Apple Safari 

https://support.apple.com/en-gb/safari  

 

 

 

 

 

 

 

Pri načítaní internetovej stránky uvádzame text s možnosťou jeho odsúhlasenia, 

nastavenia, resp. poskytnutia bližších informácií – Ako používame súbory cookies 

 

Internetová stránka používa súbory cookies (vrátane súborov cookies tretích strán), aby zvýšila 

svoju kvalitu a zlepšila užívateľský komfort. Kliknutím na „Prijať všetko“ vyjadríte svoj súhlas 

s používaním cookies v celom rozsahu. Ak budete pokračovať bez zmeny vašich nastavení, 

udeľujete tým súhlas s prijímaním všetkých cookies z našej internetovej stránky. Bližšie 

informácie o používaní a správe súborov cookies získate kliknutím na tlačidlo „Prispôsobiť“. 

Kliknutím na tlačidlo „Odmietnuť“ odmietnete používanie súborov cookies, ktoré si vyžadujú 

súhlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://help.opera.com/cs/latest/
https://support.apple.com/en-gb/safari
https://support.apple.com/en-gb/safari


Úprava podrobností cookies 

 

 

 

ANALYTICKÉ A MARKETINGOVÉ SÚBORY COOKIES 

(vybrať možnosť zapnúť/vypnúť) 

Na základe vášho súhlasu ukladáme a čítame informácie vo vašom koncovom zariadení, aby 

sme mohli následne spracovať zhromaždené osobné údaje. 

To sa uskutočňuje na najmä na nasledujúce účely: 

• zobrazovanie relevantných reklám, obsahu alebo online bannerov, 

• vytváranie online reklám s informáciami, ktoré by vás mohli zaujímať, 

• zabránenie opakovanému zobrazovaniu tých istých reklám, 

• poskytovanie personalizovaného používateľského prostredia. 

Na základe vášho súhlasu sa údaje navyše môžu na obmedzený čas prenášať do krajín mimo 

EÚ. Tento prenos bude spravidla dodatočne zabezpečený uzatvorením štandardných 

zmluvných doložiek EÚ, prípadne doplnkovými zmluvnými, organizačnými alebo technickými 

opatreniami. 

ZÁKLADNÉ SÚBORY COOKIES 

(sú vždy zapnuté) 

Základné súbory cookies ukladáme do vášho koncového zariadenia a čítame vo vašom 

koncovom zariadení, aby sme mohli následne spracovať zhromaždené osobné údaje. 

To sa uskutočňuje na najmä na nasledujúce účely: 

• umožnenie prechádzania medzi stránkami bez straty predchádzajúcich akcií z tej istej 

relácie prehliadača, 

• poskytovanie multimediálneho obsahu, ktorý spĺňa vaše technické požiadavky, 

• zapamätanie si vašich predchádzajúcich akcií, napríklad rozhodnutia pre váš 

predchádzajúci súhlas so súbormi cookies, 

• zabezpečenie bezchybnosti našej webovej stránky a jej ďalšieho zlepšovania, 

• zabezpečenie optimálneho rozloženia záťaže pri načítaní našich webových stránok, 

• uloženie vašich údajov na účely overovania. 
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