
Zásady používania súborov cookie – automatické zhromažďovanie údajov 

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú vo vašom osobnom 

počítači, telefóne alebo inom zariadení, a ktorý obsahuje informácie o vašej navigácii na 

tejto webovej stránke. Súbory cookie umožňujú a uľahčujú prehľadávanie. Súbor cookie 

obsahuje názov servera, z ktorého pochádza, uplynutie platnosti súboru cookie a hodnotu 

– zvyčajne náhodne generované jedinečné číslo. Súbory cookie neumožňujú prístup k 

počítaču ani jeho poškodenie. 

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, 

ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde 

môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní 

osobných údajov. 

 

Identifikačné a kontaktné údaje: 

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť OC PREŠOV, s.r.o., 

(obchodné centrum NOVUM) Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava, IČO: 36731765, email: 

info@novumpresov.sk (ďalej len ako „prevádzkovateľ“). 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných 

údajov: 

dpo8@proenergy.sk 

 

1. Používanie súborov cookie 

Ako používame súbory cookie: 

Používame súbory cookie relácie prehliadača, čo sú dočasné súbory cookie, ktoré sa 

vymažú z pamäte zariadenia po zatvorení internetového prehliadača alebo po vypnutí 

počítača, a trvalé súbory cookie, ktoré sú uložené v zariadení až do vypršania ich platnosti, 

pokiaľ ich pred týmto časom neodstránite. Súbory cookie prehliadača na našich webových 

stránkach zoskupujeme do troch kategórií, ktoré môžete spravovať prostredníctvom nášho 

správcu súborov cookie: 

▪ Požadované súbory cookie: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na povolenie 

základných funkcií tejto stránky, ako je identifikácia vás ako platného používateľa, 

aby sme sa ubezpečili, že sa nikto iný nemôže prihlásiť súčasne s použitím vášho 

účtu z iného počítača a aby nám pomohli lepšie poskytovať služby podľa vašich 

predvolieb registrácie. Tieto súbory cookie vám tiež umožňujú vybrať vaše 

predvoľby súborov cookie. 

▪ Funkčné súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať vaše 

používanie webovej stránky na vyhodnotenie a zlepšenie nášho výkonu. Môžu sa 

tiež použiť na poskytnutie lepšej zákazníckej skúsenosti na tejto stránke. Napríklad 

nám poskytnú informácie o tom, ako sa naša webová stránka používa a pomôžu 

nám uľahčiť akékoľvek propagácie alebo prieskumy, ktoré poskytujeme. 

▪ Reklamné súbory cookie: Tieto súbory cookie sa môžu použiť na zdieľanie údajov s 

inzerentmi, aby sa reklamy, ktoré vidíte, na vás vzťahovali, umožnili vám zdieľať 

určité webové stránky so sociálnymi sieťami alebo vám umožnili uverejňovať 

komentáre na našich stránkach. 

Súbory cookie, ktoré používame, neuchovávajú citlivé osobné údaje, ako napríklad vašu 

adresu, heslo alebo údaje o kreditnej karte. 
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2. Sledovanie výkonu 

V rámci propagačných e-mailov, ktoré odovzdávame našim odberateľom alebo reklamám 

na našich stránkach niekedy používame súbory cookie, ako aj technológiu sledovania, 

napríklad webové majáky. Tieto zariadenia na sledovanie výkonnosti nám pomáhajú 

sledovať, či príjemca e-mailu dokončil udalosť, napríklad prihlásenie sa na bezplatnú 

skúšobnú verziu. Takéto informácie nie sú osobné a zhromažďujú sa na agregovanej 

úrovni. Niekedy využívame poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí nám pomáhajú 

sledovať činnosť na našej stránke. Tieto tretie strany môžu na uľahčenie takéhoto 

sledovania používať dočasné súbory cookie a/alebo technológiu webových majákov, ale 

údaje nebudú sledované osobne identifikovateľným spôsobom. Tretie strany, ktorých 

produkty alebo služby sú prístupné na našich webových stránkach, môžu tiež používať 

súbory cookie a odporúčame, aby ste si overili ich pravidlá ochrany osobných údajov, pokiaľ 

ide o informácie o súboroch cookie a iných postupoch ochrany osobných údajov. 

Ak by ste chceli získať viac informácií o súboroch cookie tretích strán na našej webovej 

stránke a dozvedieť sa viac o vašej možnosti neposkytovať vaše údaje tretím stranám, 

kontaktujte nás na adrese info@novumpresov.sk.  

 

3. Správa vašich predvolieb súborov cookie 

Náš správca predvolieb vám umožňuje obmedziť naše používanie súborov cookie len na 

požadované súbory cookie. Ak na mobilnom zariadení použijete nášho správcu predvolieb, 

spracujeme reklamný identifikátor vášho zariadenia. Keď vstúpite do nášho správcu 

predvolieb, reklamné siete uvedené v našom správcovi predvolieb nastavia trvalé súbory 

cookie tak, aby vyhoveli vašim predvoľbám, ak sa rozhodnete neprijímať inzerciu na 

základe záujmov. Ak vymažete súbory cookie prehliadača, odstránia sa všetky súbory 

cookie, vrátane súborov cookie na odhlásenie nastavených spoločnosťami. Ak chcete 

resetovať svoje predvoľby, budete musieť znova získať prístup k nástroju na odhlásenie. 

Náš súbor cookie pozná iba vaše posledné predvoľby a neodráža aktuálny stav súborov 

cookie vo vašom prehliadači. 

Vyhnutie sa používaniu súborov cookie na tejto webovej stránke: 

Ak chcete pred navigáciou na týchto stránkach úplne zabrániť používaniu súborov cookie 

na vašich zariadeniach, musíte najprv zablokovať používanie súborov cookie v prehliadači 

a potom odstrániť súbory cookie uložené vo vašom prehliadači, ktoré sú priradené k tejto 

stránke. 

Zakázanie a zabránenie ďalšiemu používaniu súborov cookie: 

Kedykoľvek môžete obmedziť, zablokovať alebo vymazať súbory cookie z tejto webovej 

stránky zmenou konfigurácie vášho prehliadača. Viac informácií o súboroch cookie nájdete 

na adrese: https://www.allaboutcookies.org/. Navyše, zatiaľ čo každý prehliadač má 

rôzne nastavenia a konfigurácie, nastavenia súborov cookie môžu byť zvyčajne upravené 

v ponuke „Predvoľby“ alebo „Nástroje“. V ponuke „Pomocník“ vášho prehliadača si môžete 

pozrieť ďalšie informácie. 

 

4. Práva dotknutej osoby 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré 

sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo 

mailto:info@novumpresov.sk


obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných 

údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane 

profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie 

konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na 

základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so 

spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba 

môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@novumpresov.sk alebo 

písomne na adresu prevádzkovateľa. 

5. Povinnosť poskytnutia osobných údajov 

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie 

nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ 

nebude sledovať a vyhodnocovať správanie používateľa web stránky pre zabezpečenie 

poskytovania, zlepšovania a vývoja nových služieb, ochrany používateľov a 

zabezpečovanie efektívneho vyhľadávania a reklamy. 
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