
ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES NA STRÁNKACH
WWW.NASLIPTOV.SK
(ďalej len „Zásady”)
SAVENCIA Fromage & Dairy SK, as
1.mája 124, 031 80 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
IČO: 34120149
DIČ: SK2020381363
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo
10777/L
(ďalej len „ Savencia F&D“)

1. ÚVOD
1.1 Tieto Zásady sa vzťahujú na užívateľa - fyzické osoby, ktoré prechádzajú, čítajú
či zapisujú svoje údaje na internetovej stránke
https://nasliptov.sk/ („Internetová stránka“) alebo prostredníctvom stránok tretích
strán poskytujú svoje údaje spoločnosti Savencia F&D. Tieto Zásady majú okrem
iného za úlohu používateľa Internetových stránok náležite informovať o používaní
cookies ako možnosti používania cookies zakázať.

1.2 Tieto Zásady popisujú, akým spôsobom sú zbierané, zhromažďované,
spracovávané a používané údaje užívateľov Internetových stránok spoločnosti
Savencia F&D a ako pomocou súborov cookies spoločnosť Savencia F&D získava a
spracováva informácie o používateľoch Internetových stránok.

1.3 Na účely týchto Zásad sa pod pojmom cookies myslia súbory cookies a ďalšie
podobné technológie (napríklad pixelové značky, webové signály alebo identifikátory
zariadenia), ktoré môžu pri návšteve Internetových stránok automaticky
zhromažďovať údaje. Informácie zhromaždené týmto spôsobom môžu obsahovať IP
adresu, typ prehliadača, operačný systém, odkazujúci URL, informácie o aktivitách
na webových stránkach, dátumy a časy návštev webových stránok.

2. ČO SÚ COOKIES
2.1 Cookies sú malé textové súbory obsahujúce krátke údaje, ktoré môžu byť pri
návšteve ľubovoľného webu uložené do zariadenia používateľa.

2.2 Súbory cookies najmä:
a) slúžia na efektívnu navigáciu na webe, na personalizáciu, ukladanie
predvolieb a všeobecne na vylepšenie užívateľského
dojmu z webu;
b) umožňujú rozlíšiť, či konkrétny používateľ už v minulosti navštívil
Internetové stránky alebo či je novým návštevníkom a napomáhajú
zaznamenávaniu štatistík o návštevníkoch Internetových stránok;
c) napomáhajú zobrazovať na Internetovej stránke reklamu prispôsobenú
záujmom konkrétneho užívateľa.

2.3 Cookies je možné rozdeliť podľa toho, kto ich k Vám na web umiestňuje, t.j. na:

https://nasliptov.sk/


a) cookies prvej strany (first party cookies) – ich platnosť je obmedzená na doménu
webu, ktorý prezeráte. Tieto cookies sú považované za bezpečnejšie;
b) cookies tretej strany (third party cookies) – sú umiestnené pomocou skriptu z inej
domény. Užívateľa tak možno sledovať naprieč doménami. Používajú sa často na
vyhodnotenie účinnosti.

3. ÚČEL POUŽÍVANIA COOKIES
3.1 V rámci Internetových stránok používa spoločnosť Savencia F&D cookies za
týmito účelmi:
a) technické – umožňujú základné funkcie webu (napr. prihlasovanie) alebo stránok
(napr. prehrávať videá, zdieľať obsah a pod.). Na použitie týchto nevyhnutne nutných
cookies nie je potrebný súhlas užívateľa;
b) analytické – slúžia na zber neanonymných dát o správaní užívateľov. Na ich
základe môže spoločnosť Savencia F&D upraviť Internetovú stránku tak, aby zlepšila
užívateľský dojem;
c) re marketingové – slúžia na zacielenie reklám na užívateľov, ktorí už Internetovú
stránku navštívili;
d) konverzné – s ich pomocou môžeme vyhodnotiť úspešnosť kampaní

4. DOBA UCHOVANIA COOKIES
4.1 Cookies môžu byť v počítači či inom koncovom zariadení užívateľa uložené po
rôzne dlhú dobu. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. relačné alebo
„session cookies“). To znamená, že existujú, iba kým je prehliadač spustený a po
jeho ukončení sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. „ persistent
cookies”). Tieto súbory cookies zostávajú v prehliadači aj po jeho ukončení až do
stanoveného dátumu, prípadne do ich manuálneho zmazania užívateľom.
Podľa týchto cookies je možné identifikovať počítač či iné koncové zariadenie
používateľa pri opätovnom spustení prehliadača a prehliadaní internetu.

5. TYPY COOKIES POUŽÍVANÉ NA TÝCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNKACH
5.1 Tieto Internetové stránky ukladajú nasledujúce súbory cookies:
a) Technické – cookies prvej strany, krátkodobé. Zaisťujú základnú technickú
funkčnosť webu, tj prihlasovanie, využívanie služieb a pod.;
b) Google Analytics – cookies prvej strany, dlhodobé. Sú využité na generovanie
anonymných štatistík o používaní webu. Spracovateľom dát získaných na základe
cookies je spoločnosť Google LLC.
Podmienky na spracovanie údajov službou Google Analytics a Podmienky
využívania súborov cookie;

c) Google AdWords – cookies prvej strany, dlhodobé, re marketingové a konverzné.
Podmienky spracovania údajov službou AdWords a Podmienky používania
súborov cookie;

d) Sklik – cookies tretej strany, dlhodobé, re marketingové a konverzné. Naše
webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby Sklik prevádzkované
spoločnosťou Seznam.cz, as.. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už



prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti
Seznam.cz, as
Podmienky spracovania dát službou Sklik;

e) Facebook Pixel – cookies prvej strany, dlhodobé, re marketingové a konverzné.
Podmienky spracovania dát službou Facebook;

f) Facebook Connect – cookies prvej strany, dlhodobé, technické.
Podmienky spracovania dát službou Facebook.

6. NASTAVENIE PREHLIADAČA
6.1 Väčšina webových prehliadačov v predvolenom nastavení súbory cookies
prijíma. Užívateľ však môže nastavenie svojho prehliadača zmeniť a cookies
odmietnuť a odstrániť. Konkrétny postup sa v jednotlivých prehliadačoch líši, ďalšie
informácie teda nájdete v pomocníkovi svojho prehliadača. Pre najrozšírenejšie
prehliadače to sú:
• Chrome: support.google.com
• Opera: opera.com
• Firefox: support.mozilla.org
• MS Internet Explorer / Edge windows.microsoft.com
• Safari: support.apple.com

6.2 Odmietnutie alebo odobratie súborov cookies môže viesť k nesprávnej funkcii
Internetových stránok alebo niektorých jej služieb a môže mať nepriaznivý vplyv na
váš užívateľský dojem. Oblasti Internetových stránok, ktoré by mohli využívať obsah
a s ním súvisiace súbory cookies tretích strán, nebudú k dispozícii.

7. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ĎALŠIE VYUŽITIE ÚDAJOV
ZÍSKANÝCH PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÝCH STRÁNOK
7.1 Spoločnosť Savencia F&D vyhlasuje, že z pozície správcu osobných údajov
spracováva všetky osobné údaje vrátane osobných údajov získaných
prostredníctvom používania cookies v súlade s nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a súvisiacimi právnymi
predpismi na ochranu osobných údajov a ukladanie súborov cookies.

8. ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ
8.1 Spoločnosť Savencia F&D môže zdieľať informácie získané prostredníctvom
Vášho pohybu na Internetových stránkach tretím osobám, a to za účelom
spravovania Internetových stránok či prevádzkovania marketingovej aktivity
v mene spoločnosti Savencia F&D.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1 Spoločnosť Savencia F&D je oprávnená tieto Zásady kedykoľvek jednostranne
meniť alebo dopĺňať. V prípade zmeny týchto Zásad oznámi spoločnosť Savencia



F&D užívateľom tieto zmeny v dostatočnom predstihu a vhodným spôsobom tak, aby
sa s nimi používatelia mali objektívnu možnosť zoznámiť.

9.2 Zásady v tomto znení sú platné a účinné od 1.11.2018


