
Cookies 

Pre pro-užívateľské webové stránky a prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám, môžu 
naše webové stránky používať súbory cookies. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá 
lokálne, keď navštívite webové stránky. Keď navštívite webovú stránku na tom istom zariadení, súbor cookie 
naznačuje napríklad, že ste opakovaným návštevníkom. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie 
našich webových stránok. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať 
na webových stránkach tretích strán - vrátane stránok poskytovateľov analýzy. 

 
Používame nasledujúce typy súborov cookie: 

 

Základné / nevyhnutné cookie súbory 

Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Zahŕňa to napríklad vydanie anonymných 
ID relácií na zhrnutie viacerých dopytov na webový server alebo zabezpečenie bezchybného fungovania registrácií 
a objednávok. 

 

Funkčné cookies 

Tieto súbory cookie nám pomáhajú ukladať Vaše zvolené nastavenia alebo podporovať iné funkcie, keď sa 
pohybujete na našej webovej stránke. Umožňujú nám napríklad zapamätať si preferované nastavenia pre ďalšiu 
návštevu alebo uložiť Vaše prihlasovacie údaje na našej webovej stránke. 

 

Súbory cookie výkonu / štatistiky 

Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používate našu webovú stránku (napríklad ktorý 
internetový prehliadač používate, ako často navštevujete našu webovú stránku, ktoré stránky otvoríte alebo ako 
dlho zostávate na našej webovej stránke). Tieto súbory cookie neuchovávajú žiadne informácie, ktoré umožňujú 
osobnú identifikáciu návštevníkov. Informácie zhromaždené pomocou týchto cookies sú agregované a teda 
anonymné. 

 
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. Ak sa však rozhodnete odmietnuť súbory cookie, možno nebudete 
môcť používať všetky funkcie našej webovej stránky (napr. pri objednávkach nákupu). Váš prehliadač Vám tiež 
ponúka možnosť odstrániť súbory cookie (napríklad pomocou funkcie Vymazať históriu prehliadania). Ďalšie 
informácie nájdete vo funkcii Pomocník pre používateľa v časti Nastavenia vo Vašom webovom prehliadači. 

 
 

Anonymizované sledovanie webových stránok 

S cieľom lepšie zosúladiť tieto webové stránky s potrebami našich zákazníkov analyzujeme, ako naši zákazníci 
komunikujú s webom. Anonymizujeme Vašu IP adresu a potom ju použijeme na analýzu údajov. Na tento účel opäť 
používame cookie súbory. Súbor cookie obsahuje iba jedno jedinečné číslo, pomocou ktorého Vás môžeme znovu 
identifikovať na našich webových stránkach, ale nie na webových stránkach tretích strán. Zaznamenané údaje 
používame iba na štatistické účely. Najmä adresa IP nebude priradená žiadnemu individuálnemu používateľovi. 
Údaje nebudú zdieľané s tretími stranami. 

 
 

Google Universal analytics - podmienky používania 

Táto webová lokalita využíva službu Google Universal Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú 
spoločnosťou Google, Inc. ("Google"). Služba Google Universal Analytics používa cookies, ktoré sú textovými 
súbormi umiestnenými vo Vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako užívatelia stránky 
používajú. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane Vašej adresy IP) budú 
odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. 

IP anonymizácia je na tejto webovej stránke sublementovaná. Spoločnosť Google skráti / anonymizuje posledný 
oktet adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom 
priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa odoslaná a skrátená servermi Google v USA. V mene 
poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia Vášho  
používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov 
webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu 
poskytovateľovi webových stránok. Spoločnosť Google nebude Vašu IP adresu priraďovať k iným  údajom, ktoré 
má spoločnosť Google. Odmietnuť používanie súborov cookie môžete výberom príslušných nastavení v 
prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových 
stránok. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory 
cookie a adresa IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. 

 



Používanie služby Google Analytics môžete odmietnuť kliknutím na nasledujúci odkaz. Na počítači sa nastaví 
súbor cookie odmietnutia, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu Vašich údajov pri návšteve tejto webovej 
stránky: Zakázať službu Google Analytics – Zakázať službu Google Analytics. 

 

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania a ochrany osobných údajov nájdete na stránke 
http://www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo na stránke https://www.google.de/intl/en_uk/policies /. 
Upozorňujeme, že na tejto webovej stránke je kód Google Analytics doplnený o "anonymizeIp", aby sa zabezpečila 
anonymizovaná kolekcia IP adries (tzv. IP-masking). 

 
Web spoločnosti Dekona, s. r. o. ďalej používa tieto služby: 

 

Google Adwords 
 

Google AdWords predstavuje komplexný inzertný systém spoločnosti Google. Do tohto systému je zaradený 
vyhľadávač Google, partneri siete (ľudia, ktorý majú na svojich stránkach umiestnenú reklamu prostredníctvom 
Google AdSense) a YouTube. Goggle Adwords umožňuje poskytnúť obsah zodpovedajúci vašim potrebám, 
napríklad poskytnúť relevantnejšie výsledky vyhľadávania a reklamy. 
Viac o službe Google Adwords: https://adwords.google.com/intl/sk_sk/home/how-it-works/ 
Blokovanie reklamy Google alebo deaktivácia a prispôsobenie reklám je nutné spraviť v účte Google v časti 
Nastavenie reklám. 

 
Vložené pluginy 

Naše webové stránky používajú prepojenia na nasledujúce sociálne siete: 
 

 facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA 

 Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA 

 Instagram, LLC ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025 

 LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043 

 YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066, USA 

 

Tlačidlá zobrazujú logá jednotlivých sociálnych sietí. Tlačidlá však nie sú štandardné pluginy poskytované 
sociálnymi sieťami, ale prepojenia s ikonami tlačidiel. Tieto tlačidlá sa aktivujú len zámernou činnosťou (kliknutím). 
Pokiaľ nekliknete na tlačidlá, do sociálnych sietí nebudú prenesené žiadne údaje. Kliknutím na tlačidlá akceptujete 
komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím aktivujete tlačidlá a vytvoríte odkaz. 

 
Po kliknutí, tlačidlo funguje ako plugin pre zdieľanie. Sociálna sieť získa informácie o navštívenom webe, ktorý 
môžete zdieľať so svojimi priateľmi a kontaktmi. Ak nie ste prihlásený, budete presmerovaný na prihlasovaciu 
stránku sociálnej siete, na ktorú ste klikli, čím opustíte stránky tuev-sued.de. Ak ste prihlásený, Váš "like" alebo 
zdieľanie príslušného článku sa odošle. 

 

Keď aktivujete tlačidlo, sociálne siete dostanú aj informácie, ktoré ste získali na príslušnej stránke našej webovej 
stránky a kedy ste tak urobili. Okrem toho môžu byť odosielané informácie, ako napríklad Vaša IP adresa, 
podrobnosti o používanom prehliadači a nastavenia jazyka. Ak kliknete na tlačidlo, Vaše k liknutie sa prenesie do 
sociálnej siete a použije sa v súlade s pravidlami o údajoch. 

 
Keď kliknete na tlačidlo, nemáme kontrolu nad zhromaždenými údajmi a spracovateľskými činnosťami. Nie sme 
zodpovední za toto spracúvanie údajov, nie sme ani „prevádzkovateľ“, ako je definované v GDPR. Nie sme si 
vedomí úplného rozsahu zberu údajov, jeho právneho základu, účelov a doby uchovávania. Vzhľadom na to, tu 
uvedené informácie nemusia byť nevyhnutne úplné. 

 
Údaje sa odošlú bez ohľadu na to, či máte účet u poskytovateľa, alebo či ste prihlásený. Ak ste sa prihlásili, Vaše 
údaje budú priradené priamo k Vášmu účtu. Poskytovatelia môžu tiež používať cookies vo Vašom počítači na 
sledovanie. 

 

Pokiaľ vieme, títo poskytovatelia ukladajú tieto údaje do užívateľských profilov, ktoré používajú na inzerciu, 
prieskum trhu a / alebo dizajn orientovaný na dopyt. Tento typ analýzy sa vykonáva (aj pre používateľov, ktorí nie 
sú prihlásení), aby prezentovali reklamu orientovanú na dopyt a informovali ostatných používateľov sociálnej siete 
o Vašich aktivitách na našich webových stránkach. Máte právo vzniesť námietku proti vytvoreniu týchto 
používateľských profilov. Ak chcete uplatniť svoje právo na námietku, kontaktujte príslušného poskytovateľa. 

 

Informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov, o ďalšom spracovaní a používaní údajov príslušnou 
sociálnou sieťou a o právach a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v informáciách poskytnutých týmito 
stránkami sociálnych médií: 

 
Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy 

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=sk
http://www.google.com/analytics/terms/gb.html
http://www.google.de/intl/en_uk/policies
https://adwords.google.com/intl/sk_sk/home/how-it-works/
http://www.facebook.com/about/privacy


Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy 
Twitter: http://twitter.com/privacy 
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content 
Linkedin https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
Youtube: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube 

 

Ak si neželáte, aby o Vás sociálne siete získavali údaje, neklikajte na spomínané tlačidlá. 
 

Štandardné doby na vymazanie údajov 
 

Legislatíva definovala lehoty a povinnosti uchovávania údajov vo väčšine prípadov spracovania osobných údajov. 
Údaje, na ktoré sa nevzťahujú uvedené lehoty uchovania a povinnosti, sa odstránia alebo anonymizujú hneď, ako už 
nebudú platiť účely definované v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. V prípade osobných údajov, ktoré 
poskytne uchádzač o zamestnanie na základe súhlasu, tieto spracúvame najdlhšie po dobu dvoch rokov (resp. po 
dobu do odvolania súhlasu). Na základe skúseností považujeme 2 roky za časový úsek, počas ktorého sa 
neočakávajú výrazné zmeny týkajúce sa kvalifikačných predpokladov uchádzačov o zamestnanie a kvalifikačných 
požiadaviek na konkrétnu pracovnú pozíciu. Na konci týchto lehôt budú príslušné údaje pravidelne vymazané. Pokiaľ 
toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov neobsahuje iné osobitné ustanovenia pre ukladanie údajov, uchovávame 
všetky údaje, ktoré zhromažďujeme, pokiaľ sú požadované na vyššie uvedené účely, na ktoré boli zhromaždené. 
 
 

Ďalšie používanie údajov a ich vymazávanie 

Akékoľvek ďalšie spracovanie alebo používanie Vašich osobných údajov sa zvyčajne vykoná len v rozsahu 
povolenom na základe právneho predpisu alebo ak ste súhlasili so spracovaním údajov alebo použitím dát. V 
prípade ďalšieho spracovania na iné účely ako tie, na ktoré boli údaje pôvodne zhromaždené, Vás budeme o 
ďalšom použití informovať a poskytneme Vám všetky dôležité informácie pred ďalším spracovaním. 

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 
 
DEKONA s.r.o. 
Buzulucká 3 
960 01 Zvolen 
Slovakia 
IČO: 36 010 464 
IČ DPH: SK2020477712 Zapísaná v OR OS Banská Bystrica 
Oddiel: Sro, Vložka č.: 3841/S 

 

 

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy
http://twitter.com/privacy
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube


 


