
Zásady Cookies

Týmto dokumentom Vás, ako užívateľov týchto webových stránok, informujeme o využívaní súborov cookie, 
najmä akým spôsobom sú používané údaje užívateľov – fyzických osôb, ktorí prechádzajú, čítajú či zapisujú 
svoje údaje na webovej stránke https://www.vazilina.sk

SPRÁVCA:
Vzdelávacia Akadémia Žilina, s.r.o., so sídlom Hollého 645, Žilina 010 01, IČO: 46 785 698

1. POJEM A ÚČEL COOKIES A TAGOV COOKIES 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré slúžia na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií 
o počítačoch a iných zariadeniach, z ktorých používateľ pristupuje na webové stránky. Cookies umožňujú 
zaznamenať informácie o návšteve užívateľa na webových stránkach a vďaka ich používanie je ďalšia 
návšteva jednoduchšia a rýchlejšia.
 
Súbory cookie predovšetkým: 

• slúžia na efektívnu navigáciu v prostredí internetu a na webových stránkach na personalizáciu, 
ukladanie predvolieb a všeobecne na vylepšenie užívateľského dojmu;

• umožňujú rozlíšiť, či konkrétny používateľ už v minulosti navštívil webové stránky alebo či je 
novým návštevníkom a napomáhajú k zaznamenávaniu štatistík o užívateľoch webových stránok;

• napomáhajú zobrazovať reklamu prispôsobenú záujmom konkrétneho užívateľa.
 
TAG je všeobecný názov pre prvky kódov, ktoré sa nachádzajú na webových stránkach. Väčšina tagov 
jednoducho popisuje obsah stránky, ale niektoré typy tagov obsahujú programové prvky alebo do stránky 
vkladajú dynamický obsah, napríklad video alebo zvukové súbory. Niektoré tagy môžu zhromažďovať 
údaje o používateľoch webových stránok aj bez použitia súborov cookie. 
 
Konkrétne účely, pre ktoré cookies vr. tagov využívame, nájdete nižšie v prehľadových tabuľkách.
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2.2 Podľa ich trvanlivosti:

• relačné cookies („session cookies“) sú dočasné. Ukladajú sa do zariadenia len do doby, než používateľ 
ukončí prácu s webovým prehliadačom a po jeho zatvorení sa vymažú. Tieto cookies sú pre riadnu 
funkčnosť webových stránok či pridružených aplikácií nevyhnutné.

• permanentné cookies („persistent cookies“) sa využívajú pre jednoduchšiu a pohodlnejšiu orientáciu 
na webových stránkach (napríklad jednoduchšia a rýchlejšia navigácia). Tieto cookies zostávajú 
v prehliadači po dlhšie obdobie alebo kým nie sú ručne odstránené. Dĺžka tohto obdobia môže 
závisieť od zvoleného nastavenia webového prehliadača. 

2.3 Podľa účelu:

• nevyhnutné („esenciálne“) cookies, ktoré sú potrebné na prevádzku webových stránok. Zahŕňajú 
napríklad cookies, ktoré umožňujú užívateľovi sa prihlásiť do zabezpečených častí webovej stránky. 
Tieto cookies nezhromažďujú informácie o používateľoch, ktoré by bolo možné použiť na marketingové 
účely alebo na zapamätanie toho, aké stránky používatelia na v prostredí internete navštevovali.

• funkčné cookies uľahčujú ovládanie a vylepšujú funkcie webových stránok. Používajú sa na aktiváciu 
konkrétnych funkcií stránok (napr. prehrávanie videí) a ich nastavenie podľa volieb používateľa (napr. 
jazyk). Funkčné cookies slúžia tiež na zapamätanie preferencií pri ďalšej návšteve stránok. 
Nezhromažďujú ale informácie, ktoré by dokázali používateľa identifikovať.

• výkonnostné/štatistické („analytické“) cookies sa používajú na zlepšenie fungovania webových 
stránok. Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci tieto webové stránky 
používajú, napr. na ktoré stránky návštevníci chodia najčastejšie a či z webových stránok dostávajú 
chybové hlásenia. Výkonnostné cookies dovoľujú zaznamenávať a počítať počet návštevníkov 
stránok, čo umožňuje sledovať, akým spôsobom návštevníci tieto webové stránky používajú. 
Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by umožnili osobnú identifikáciu používateľa. 
Informácie zhromaždené pomocou týchto cookies, sú súhrnné a anonymné.

• cielené a reklamné („marketingové“) cookies sa používajú na sledovanie preferencií a za účelom 
zasielanie reklamných správ v súlade s týmito preferenciami.

2. DRUHY COOKIES 

Cookies možno zo všeobecného hľadiska deliť na základe niekoľkých kritérií:
 
2.1 Podľa toho, kto cookies vytvára a spracováva:

• cookies prvej strany („first party cookie“), ktoré vytvárajú priamo webové stránky alebo skripty na 
rovnakej doméne. Najčastejšie slúži na zabezpečenie základnej funkčnosti webovej stránky;

• cookies tretích strán („third party cookie“) sú vytvárané ostatnými webmi. Tieto weby na navštívenej 
webovej stránke vlastní nejaký obsah, napr. reklamy, obrázky alebo videá.
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3. POUŽÍVANÉ COOKIES / TAGY 

Právny základ spracovania osobných údajov ust. § 109 ods. 8 ZEK v spojení s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR 
(oprávnený záujem).

Názov Účel a popis cookies Expirácia

cookie_consent_user_
accepted

Funkčné cookie.
Slúži na zistenie, či návštevník aktívne zvolil jednu 
z možností pri výbere zaobchádzania s cookies.

1 rok

cookie_consent_level Funkčné cookie.
Súbor cookie obsahujúci zvolený výber cookies 
užívateľom.

1 rok

_gid Výkonnostné / Štatistické. 
Rozlíšenie užívateľov a obmedzenie počtu požiadaviek. 
Všetky zhromaždené dáta sú analyzované anonymne.

1 rok

_ga Výkonnostné / Štatistické. 
Rozlíšenie užívateľov a obmedzenie počtu požiadaviek. 
Všetky zhromaždené dáta sú analyzované anonymne.

1 rok

_gat Výkonnostné / Štatistické. 
Používa sa Google Analytics na obmedzenie počtu 
žiadostí

1 rok

Collect Výkonnostné / Štatistické. 
Používa sa na odosielanie dát do Google Analytics 
o zariadení a správaní používateľov.

Session

__utma Výkonnostné / Štatistické. 
Rozlíšenie užívateľov a obmedzenie počtu požiadaviek. 
Všetky zhromaždené dáta sú analyzované anonymne

2 roky

__utmz Výkonnostné / Štatistické. 
Uloží zdroj prevádzky alebo kampaň, ktorá vysvetľuje, 
ako sa používateľ dostal na váš web. je aktualizovaný 
pri každom odoslaní dát do Google Analytics

6 mesiacov

TAGY

Google Tag Manager Script 
na vloženie dát alebo spustiteľného skriptovacieho jazyka
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4. SÚHLAS 

Súhlas a odmietnutie cookies
 
Súhlas s cookies (štatistické/analytické, funkčné, marketingové) vr. tagov môžete vyjadriť prostredníctvom 
cookie lišty (banner) a/alebo aj prostredníctvom nastavenia webového prehliadača. V nastavení webového 
prehliadača môžete odmietnuť súbory cookies alebo si nastaviť používanie len niektorých. Ak však použijete 
nastavenie prehliadača tak, že vypnete všetky cookies (vrátane esenciálnych cookies), nemusíte získať 
prístup do niektorých častí webových stránok.
 
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 líšia, ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi Vášho prehliadača. Pomocníka k nastaveniu 
súborov cookie v najčastejšie používaných prehliadačoch nájdete na nižšie uvedených odkazoch:

• Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
• Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
• Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security
• Opera – https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
• Safari iOS – https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

5. TRETIE STRANY 

Ak budete ako používatelia webových stránok prihlásený v rámci svojho užívateľského účtu, ako je 
napr. Google či Facebook, môže dochádzať k ukladaniu cookies týchto tretích strán. Účel a rozsah 
zhromažďovanie údajov a tiež príslušné práva a možnosti nastavenia rozsahu ochrany súkromia nájde 
používateľ v informáciách na stránkach tejto tretej strany, napr.:

• Google: https://policies.google.com/privacy
• Facebook: https://www.facebook.com/policies
 
Prostredníctvom tretích strán využívajú webové stránky marketingové nástroje, ktoré pomáhajú cieliť 
reklamu na tých užívateľov, čo už webové stránky navštívili. Pokiaľ si užívateľ nepraje byť reklamou 
oslovovaný, je možné personalizáciu reklám webu vypnúť na nižšie uvedených stránkach:

• Google: https://adssettings.google.com
• Facebook: https://www.facebook.com
 
Viac o týchto marketingových nástrojoch nájdete na stránkach:

• Google: https://support.google.com
• Facebook: https://www.facebook.com
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6. ODKAZY 

K dispozícii je aj mnoho aplikácií tretích strán, ktoré umožňujú blokovať alebo spravovať cookies. 
Môžete vymazať cookies, ktoré boli predtým uložené do Vášho zariadenia, a to vymazaním histórie 
prezeranie alebo prostredníctvom aplikácií tretích strán. Bližšie informácie nájdete na nižšie uvedených 
odkazoch na www.aboutcookies.org / www.youronlinechoices.eu.

Zásady cookies sú účinné od 1. 1. 2023


