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Zásady používania súborov cookies
Spoločnosť DEKONTA Slovensko sa zaväzuje poskytovať vám tie najlepšie možné služby, radi by sme vám poskytli 

transparentné informácie o tom, ako na vašom zariadení umiestňujeme, používame a ukladáme súbory cookies  

z našich webových stránok www.dekonta.sk. 

Tieto zásady používania súborov cookies tiež vysvetľujú, čo to cookies sú, a objasní vám, ako ich môžete spravovať 

alebo mazať. V tomto texte sa dozviete:

 – Čo sú cookies?

 – Ako odmietnuť, vymazať alebo nastaviť používanie súboru cookies

 – Aké súbory cookies používame?

Čo sú cookies?
Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré internetová stránka odošle do vášho prehliadača. Umožňujú  

internetovej stránke zaznamenávať informácie o vašej návšteve, aby sme vám vedeli webovú stránku správne  

zobraziť. Návštevy webových stránok pre vás vďaka týmto nastaveniam môžu byť užívateľsky jednoduchšie  

a príjemnejšie. Vaše cookies sú ukladané iba s vašim súhlasom. Svoju preferenciu používania cookies môžete  

kedykoľvek zmeniť.

Ako odmietnuť, vymazať alebo nastaviť používanie súboru cookies
Používanie súboru cookies je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov  

súbor cookies automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Súbory cookies je možné pomocou vášho webového 

prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookies alebo ich úplne vymazať. Zakázanie 

súborov cookies môže ovplyvniť funkčnosť tejto a mnohých ďalších webových stránok, ktoré navštívite. Zakázanie 

súborov cookies zvyčajne povedie aj k zakázaniu určitých funkcií a vlastností tejto stránky. Pre viac informácii  

použite prosím nápovedu internetového prehliadača, ktorý používate.

Aké súbory cookies používame?
Na našej stránke používame cookies nevyhnutné (technické) a analytické. Podľa druhu zmluvného vzťahu  

s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracúvania osobných údajov (ďalej len „OÚ“) z ktorých  

je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba,  

po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.

Dotknuté osoby Účel spracúvania osobných údajov Právny základ spracúvania 
osobných údajov

Doba spracúvania Príjemcovia

Používateľ, fyzická osoba, kto-
rá navštívila webovú stránku 
prevádzkovateľa

Nevyhnutné (technické) cookies – ukladanie alebo prístup k 
informáciám na zariadení a zabezpečovanie riadnej funkčnosti, 
zabezpečenie ochrany a bezpečnosti našej webovej lokality, 
riadne využívanie webovej stránky.

čl. 6 ods. 1 písm. c)  
Nariadenia – Zákonná povin-
nosť zákon č. 351/2011 Z. z. 

Uvedené v tabuľke Zoznam 
cookies

Subjekty, ktorým prevádzko-
vateľ poskytuje osobné údaje 
na základe zákona

Používateľ, fyzická osoba, kto-
rá navštívila webovú stránku 
prevádzkovateľa

Analytické cookies – umožňujú DEKONTA Slovensko rozpoznať 
a spočítať počet používateľov a získať informácie o tom, ako 
sa webová stránka používa (napr. ktoré stránky najčastejšie 
otvára používateľ a či používateľ od niektorých stránok dostáva 
chybové hlásenia). To pomáha zlepšiť spôsob, akým funguje 
webová stránka, napríklad tým, že používateľ môže ľahko nájsť 
to, čo hľadá.

čl. 6 ods. 1 písm. a)  
Nariadenia – Súhlas dotknutej 
osoby

2 roky odo dňa poslednej 
návštevy stránky, pokiaľ nie 
je uvedené inak v tabuľke 
Zoznam cookies

Subjekty, ktorým prevádzko-
vateľ poskytuje osobné údaje 
na základe zákona
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V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete  

obrátiť priamo na spoločnosť DEKONTA Slovensko, spol. s r.o., a to na zodpovednú osobu na adrese  

zodpovednaosoba@dekonta.sk, alebo formou doporučeného listu doručeného spoločnosti DEKONTA  

Slovensko na adresu: DEKONTA Slovensko, spol. s r.o., Odeská 49, 821 06 Bratislava. Do predmetu e-mailu  

aj listu je potrebné uviesť „Osobné údaje – Cookies“.

Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej  

republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,  

web: https://dataprotection.gov.sk.

Zoznam cookies:

Skupina Názov Doba uchovávania Účel

Nevyhnutné cookie-consent 1 rok Fungovanie webovej stránky

Analytické _ga 2 roky Analýza používania webovej stránky zabezpečovaná spoločnosťou Google

Analytické _ga_<container-id> 2 roky Analýza používania webovej stránky zabezpečovaná spoločnosťou Google


