ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES
Spoločnosť Vitadio sro, IČO: 01892444, so sídlom Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 277246 (ďalej ako
"Vitadio"), ako prevádzkovateľ webových stránok na doméne vitadio.sk (ďalej len "Web")
týmto informuje o tom, ako v rámci prevádzky Webu používa súbory cookies.

1. Čo sú cookies a načo slúžia?
Cookies sú malé, jednoduché textové súbory (zvyčajne s veľkosťou niekoľkých kB), ktoré si pri
vašej návšteve webovej stránky váš webový prehliadač ukladá na vaše koncové zariadenie
(typicky počítač alebo telefón), ktoré užívate k prístupu na webovú stránku.
Súbory cookies obsahujú informácie o vašom koncovom zariadení a o tom, ako užívate
webové stránky (typicky napr. údaje, ktoré vypĺňate do formulárov, verziu operačného
systému, alebo jazykové nastavenia). Vďaka týmto informáciám je možné zaistiť správnu
funkčnosť a bezpečnosť webových stránok, prípadne zlepšiť a urýchliť prácu s nimi. Cookies
tiež umožňujú webové stránky prispôsobiť preferenciám a potrebám daného užívateľa.
Súbory cookies sú používané webovými stránkami a mobilnými aplikáciami úplne bežne
a samy o sebe nie sú pre váš užívateľský systém nijako škodlivé.
Informácie ukladané v súboroch cookies našim Webom neukladajú a nezobrazujú osobné
údaje, ktoré by nám umožnili identifikovať konkrétnu fyzickú osobu.

2. Aké cookies a na aké účely používame?
2.1.

Účel cookies

Existuje celý rad rôznych cookies, ktoré možno rozlišovať podľa najrôznejších kritérií. Typicky
sa cookies delia podľa ich účelu. Vitadio v rámci Webu používa cookies na nasledujúce účely:
Technické cookies

Alebo aj nevyhnutné cookies. Bez týchto cookies by Web vôbec
nemohol správne fungovať. Napríklad by nebolo možné vyplniť
formuláre na Webe alebo používať ďalšie základné funkcie
Webu.

Preferenčné cookies

Preferenčné cookies umožňujú Webu zapamätať si preferencie
používateľov (napr. nastavenie jazyka, meny a pod.) a rozpoznať,
že sa užívateľ na náš Web vracia, čím nám umožňujú prispôsobiť
Web na mieru užívateľom a zaistiť tak jeho pohodlnejšie
užívanie.

Analytické cookies

Tieto cookies umožňujú sledovať štatistické údaje o návštevách
webových stránok a aplikácií a ich užívania (typicky, koľko
unikátnych užívateľov navštívilo Web, kliklo na určitý odkaz,
využilo určitú funkciu, či používateľ nedostal chybné hlásenie a
pod.), a na základe toho Web ďalej zlepšovať.

Marketingové cookies

Tento druh cookies zaznamenáva údaje o vašej návšteve
webových stránok a o vašej aktivite. Tieto cookies tak pomáhajú
pri zacielení reklamy zobrazovanej užívateľom webových
stránok, tak, aby zobrazovali reklamy relevantné s ohľadom na
záujmy užívateľov a neobťažovali sme vás reklamou, ktorá vás
nebude zaujímať. Zároveň nám marketingové cookies môžu
pomáhať pri zisťovaní účinnosti reklamy na našich webových
stránkach.

Preferenčné, analytické a marketingové cookies používame len s vaším súhlasom. Používanie
týchto druhov cookies môžete nastaviť alebo odmietnuť postupom opísaným v časti 3 tohto
dokumentu.
2.2.

Doba životnosti cookies

Podľa doby životnosti cookies sú spravidla rozlišované na:
Relačné cookies

Tieto cookies sa vo vašom zariadení ukladajú do tej doby, než opustíte
Web, a potom sú odstránené. Takéto cookies slúžia pre zapamätanie
informácií pri prechode používateľa medzi jednotlivými stránkami, aby
nebolo nutné opakovane zadávať alebo vypĺňať už raz zadané
informácie.

Trvalé cookies

Trvalé cookies zostávajú uložené vo vašom zariadení aj potom, čo Web
opustíte, a budú si vás pamätať ako vracajúceho sa návštevníka.

2.3.

Pôvod cookies

Cookies možno ďalej rozlišovať aj podľa toho, kto ich na vaše zariadenie ukladá.

Vlastné cookies

First-party cookies. Jedná sa o cookies, ktoré na vaše zariadenie ukladá
náš Web.

Cookies tretích strán Third-party cookies. Tie cookies, ktoré sú na vaše zariadenie ukladané
inou webovou stránkou než naším Webom. Typicky sa môže jednať o
cookies tretích strán, ktorých služby využívame na analýzu sieťovej
prevádzky alebo online marketingu, a ktoré za týmto účelom cookies
používajú, alebo o cookies pochádzajúcich zo sociálnych sietí alebo
webov, ktorých reklamy, moduly či funkcionality sú zobrazované na
našom Webe.
Cookies tretích strán sú spracovávané tretími stranami, ktoré ich na
vaše zariadenie ukladajú. Ku cookies tretích strán nemáme prístup ani
nad nimi nemáme kontrolu. Tu uvedené informácie o jednotlivých
Third-party cookies sú orientačné, a používané cookies tretích strán sa
môžu meniť v závislosti na vôli tých subjektov, o ktorých cookies sa
jedná. Bližšie informácie o tom, ako tieto tretie strany s cookies pracujú,
nájdete priamo u týchto tretích strán.

2.3.

Prehľad používaných cookies

V rámci Webu sú v súčasnej dobe nastavené tieto cookies:
Vlastné cookies
Názov cookie
XSRF-TOKEN
laravel_session

cookie-settings

_ga

_gid

_gat_UA-*

SL_C_23361dd035
530_SID
SL_C_23361dd035
530_KEY

funkcia (účel spracovania)
Používa sa z bezpečnostných
dôvodov.
Cookie slúži na identifikáciu
relácie používateľa webovej
stránky.
Vlastné cookie Webu, jej
účelom je uchovanie vášho
súhlasu s používaním cookies
pri používaní Webu.
Ide o cookie služby Google
Analytics, ktorá sa používa na
výpočet
údajov
o
návštevníkoch,
reláciách,
kampaniach a na sledovanie
využitia
webu
na
účel
analytického prehľadu. Táto
cookie
ukladá
informácie
anonymne a priraďuje náhodne
vygenerované
čísla
na
identifikáciu
jednotlivých
návštevníkov
webových
stránok.
Ide o cookie služby Google
Analytics, ktorá sa používa na
ukladanie informácií o tom, ako
návštevníci web používajú, a
ktorá zároveň napomáha pri
vytváraní analytickej správy o
funkčnosti webu. Zhromaždené
údaje,
vrátane
počtu
návštevníkov,
ich
krajiny
pôvodu a navštívené stránky sú
anonymné.
Ide o cookie služby Google
Analytics, ktorá slúži na
limitovanie rýchlosti zadávania
požiadaviek,
čím
tak
obmedzuje
zhromažďovanie
dát na stránkach s vysokou
prevádzkou.
Cookie služby Smartlook, slúži
na zlepšenie kvality Vitadio
app.
Cookie služby Smartlook, slúži
na zlepšenie kvality Vitadio
app.

právny titul
spracovania
oprávnený
záujem

druh cookie

doba
spracovania

technická

1 deň

oprávnený
záujem

technická

1 deň

súhlas

technická

30 dní

súhlas

analytická

2 roky

súhlas

analytická

1 deň

súhlas

analytická

1 minúta

súhlas

analytická

1 mesiac

súhlas

analytická

1 mesiac

SL_C_23361dd035
530_VID

_fbp

Cookie služby Smartlook, slúži
na zlepšenie kvality Vitadio
app.
Tieto cookies tak pomáhajú pri
cielení reklamy zobrazovanej
užívateľom webových stránok,
tak, aby zobrazovali reklamu
relevantnú
vzhľadom
na
záujmy užívateľov.

súhlas

analytická

1 mesiac

súhlas

marketingová

1 mesiac

Pri užívaní nášho Webu môže typicky dochádzať k ukladaniu cookies tretích strán. Ako je
vysvetlené vyššie, nad cookies tretích strán nemáme kontrolu. Viac informácií o cookies tretích
strán ukladaných vo vašom prehliadači nájdete priamo u prevádzkovateľov webových stránok,
ktoré cookies na vaše zariadenie uložili.
Viac ku cookies služieb Google:
Cookies služby Google Analytics slúžia na vytváranie prehľadov o interakciách návštevníkov
(používateľov) na weboch. Tieto cookies zároveň môžu byť spracovávané aj zo strany Google
Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko.
Google môže ďalej ukladať na vaše zariadenie cookies tretích strán, ktoré slúžia na
personalizáciu reklám pre daného užívateľa.
Podmienky používania cookies spoločnosti Google sú dostupné na:
https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.
Viac o cookies Google tiež na:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.

3. Ako môžete spravovať cookies?
a)

Nastavenie internetového prehliadača

Ukladanie a použitie cookies môžete vždy úplne zakázať zmenou nastavenia vo vašom
internetovom prehliadači. Ak však cookies takto plošne zakážete, Web pravdepodobne
nebude fungovať tak, ako má.
Ak sú vo vašom internetovom prehliadači cookies povolené, potvrdzujete tým váš súhlas s
použitím technických (nevyhnutných) cookies na Webe.
Možnosti nastavenia správy cookies v rámci hlavných prehliadačov:
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Safari

b)

Nastavenie cookies pre jednotlivé účely

K použitiu cookies, ktoré nie sú nevyhnutné pre fungovanie Webu (tj. preferenčných,
analytických a marketingových cookies), si od vás vždy vyžiadame vopred váš súhlas. Tento
súhlas nám môžete udeliť prostredníctvom príslušného vyskakovacieho okna (lišty), ktorá sa
zobrazuje na Webe. Tieto cookies bez vášho súhlasu nebudeme spracovávať.
Súhlas s použitím iných ako technických cookies si vyžiadame vždy pri prvej návšteve Webu,
ako aj v prípade potreby aktualizácie vášho súhlasu.
Súhlas s použitím cookies je dobrovoľný. Ak nechcete, nemusíte nám ho udeliť.
SPRAVOVAŤ NASTAVENIE COOKIES

c)

Odvolanie súhlasu s používaním cookies a zmena nastavenia cookies

Raz udelený súhlas s používaním cookies môžete kedykoľvek odvolať nastavením vášho
internetového prehliadača (kedy môžete použitie cookies úplne zakázať alebo zmeniť, pozri
vyššie). Uložené cookies môžete tiež vo vašom internetovom prehliadači kedykoľvek zmazať.
Odvolanie súhlasu s používaním cookies alebo vymazanie cookies môže negatívne ovplyvniť
používanie Webu.

4. Ako dlho cookies uchovávame?
Naše vlastné súbory cookies (tzv. First-party cookies) majú platnosť do vypršania vašej relácie
alebo do uzavretia všetkých okien internetového prehliadača (tj. jedná sa o relačné cookies),
pokiaľ nie je vyššie u konkrétnych cookies uvedené inak.
Doba platnosti cookies tretích strán je určovaná týmito tretími stranami. Údaje o cookies
tretích strán, ktoré sú uvedené vyššie v tomto dokumente, sú len informačné, a môžu sa
v čase meniť podľa vôle tretích strán. Toto je mimo našu kontrolu. Bližšie a záväzné informácie
ohľadom cookies tretích strán používaných v rámci Webu nájdete v informačných
dokumentoch jednotlivých tretích strán (pozri odkazy na tieto dokumenty vyššie).

5. Ďalšie informácie
Ďalšie informácie o tom, ako Vitadio spracováva osobné údaje užívateľov, ako aj informácie o
možnostiach uplatňovaní vašich práv v súvislosti s tým, nájdete v príslušných informačných
dokumentoch (Privacy Policy) na Webe www.vitadio.sk.
S otázkami ohľadom cookies a ochrany vášho súkromia sa môžete obracať na náš e-mail:
podpora@vitad.io.
Tieto Zásady používania súborov cookies sú účinné od 1. 1. 2021.

