
Používanie cookies na našej webovej stránke   

Čo sú cookies?  
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri prvej 

návšteve webovej stránky. Súbory cookie sa používajú na to, aby web fungoval dobre alebo aby fungoval 

efektívnejšie. Používajú sa tiež na webovú analýzu s cieľom pomôcť používateľom optimalizovať ich návštevu na 

webovej stránke. Existujú dva typy súborov cookie: súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie:  

● súbory cookie relácie sa dočasne vytvárajú v podpriečinku vášho prehliadača, keď navštevujete webovú 

stránku. Platnosť týchto súborov cookie vyprší a po zatvorení internetového prehliadača sa automaticky 

odstránia.  

● trvalé súbory cookie zostávajú v podpriečinku vášho prehliadača a znova sa aktivujú, keď navštívite 

webovú stránku, ktorá daný konkrétny súbor cookie vytvorila. Trvalý súbor cookie nevyprší po zatvorení 

prehľadávača, zostane v podpriečinku prehľadávača po dobu nastavenú v súbore cookie.  

Na čo sa používajú súbory cookie?  

Existuje mnoho funkcií, ktoré cookies slúžia. Môžu nám napríklad pomôcť rozpoznať a spočítať počet návštevníkov, 

analyzovať výkonnosť nášho webu, zapamätať si vaše používateľské meno a predvoľby. Vďaka tomu je možné 

rýchlejšie zosúladiť vaše preferované záujmy a zvýšiť tak relevantnosť zobrazeného obsahu. Ďalej nájdete prehľad 

toho, aké súbory cookie sa používajú na našich webových stránkach a aké sú ich funkcie:  

Typ súboru 
cookie   

Funkcia Zber dát  

Základné súbory 
cookie 

Niekedy sa súbory cookie nazývajú 
„nevyhnutne potrebné“, pretože bez nich 
nemôžeme na našej stránke poskytnúť 
veľa služieb, ktoré potrebujete (napríklad 
sa používajú na to, aby ste sa mohli 
prihlásiť do zabezpečených oblastí našej 
webovej stránky).  

Tieto súbory cookie identifikujú iba váš 

počítač alebo mobilné zariadenie. 

Neidentifikujú vás ako jednotlivca, čo 

znamená, že v týchto súboroch cookie sú 

uložené iba informácie, ktoré nie sú 

individuálne identifikovateľné.  



Výkonové cookies  Tieto cookies sa používajú na analytické 

účely a umožňujú nám spočítať počet 

návštevníkov a vidieť, ako sa návštevníci 

pohybujú po našom webe, keď ho 

používajú. 

To nám pomáha zlepšovať spôsob 

fungovania našich webových stránok 

(napríklad pre návštevníkov je ľahké 

nájsť presné informácie, ktoré hľadajú).  

Tieto súbory cookie identifikujú iba váš 

počítač alebo mobilné zariadenie a nie vás 

ako jednotlivca. Údaje na analýzu sa 

zhromažďujú anonymne. 

V niektorých prípadoch sú niektoré z 

týchto súborov cookie pre nás spravované 

tretími stranami. Spoločnosť Icopal nebude 

používať súbory cookie na identifikáciu 

jednotlivcov alebo zhromažďovanie 

osobných údajov a nepoužíva súbory 

cookie na iné účely, ako sú uvedené 

vyššie.  

Funkčné cookies   Používajú sa na vašu identifikáciu, keď 
sa vrátite na našu webovú stránku. To 
nám umožňuje prispôsobiť náš obsah pre 
vás, pozdraviť vás menom a zapamätať 
si vaše preferencie (napríklad výber 
jazyka alebo regiónu).  

Informácie, ktoré tieto súbory cookie 
zhromažďujú, môžu obsahovať informácie 
umožňujúce identifikáciu osôb, ktoré ste 
zverejnili, napríklad vaše používateľské 
meno.  

Cielené cookies   Cielené cookies používajú inzerenti na 

našej webovej stránke. 

Sledujú váš prehliadač, keď navštívite 

rôzne webové stránky, aby pochopili, čo 

vás zaujíma, a pomocou týchto informácií 

vám zobrazia relevantnejšie reklamy.  

Tieto cookies môžu byť uložené a 
prístupné tretím stranám poskytujúcim 
použité nástroje.  

Ako spravovať a deaktivovať cookies?  
V nastaveniach vášho internetového prehliadača si môžete zvoliť, či chcete alebo nechcete prijímať cookies. Musíte 

si však uvedomiť skutočnosť, že ak použijete nastavenia prehľadávača na blokovanie všetkých súborov cookie, 

môžete stratiť niektoré funkcie a funkcie na našej webovej stránke alebo nebudete mať prístup k niektorým častiam 

webovej stránky.  

Nasledujúce webové stránky poskytujú informácie o tom, ako spravovať a upravovať nastavenia súborov cookie v 

niektorých populárnych prehliadačoch:  

● Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies   
● Microsoft Internet Explorer http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx  

● Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-
computer?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies  



Ak používate iné prehliadače, môžete skontrolovať sekciu podpory na ich webových stránkach a zistiť, ako 

spravovať a deaktivovať súbory cookie. 

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o súboroch cookie všeobecne, vrátane informácií o tom, ako zistiť, ktoré 

súbory cookie boli nastavené a ako ich spravovať a deaktivovať, navštívte stránku  www.allaboutcookies.org  

  


