
Prevádzkovateľ webovej stránky www.srsninektar.sk a www.srsninektar.eu  spoločnosť Juraj 

Bujna, so sídlom Kuchyňa 95, 900 52 Kuchyňa, IČO 48412121, (ďalej len „predávajúci" 

alebo „správca ") pracuje na tejto webovej stránke so súbormi cookies. 

Čo sú to cookies? 

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkovom počítači, a 

ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti. 

Umožňujú tak napríklad prispôsobiť stránky pre ideálny zákaznícky zážitok, zobraziť určitý 

obsah šitý práve Vám na mieru, analyzovať návštevnosť webových stránok a pod. 

Zber cookies sa považuje za spracovanie osobných údajov. 

Aké typy cookies používame? 

Technické cookies 

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a všetkých 

funkcií, ktoré ponúka a nemôžu byť vypnuté bez zablokovania funkcií stránky. Sú 

zodpovedné okrem iného za uchovávanie produktov v košíku, prihlásenie k zákazníckemu 

účtu, fungovanie filtrov, nákupný proces alebo ukladanie nastavenia súkromia. Z tohto 

dôvodu technické cookies nemôžu byť individuálne deaktivované alebo aktivované a sú 

aktívne vždy. 

Analytické cookies 

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a našich reklamných 

kampaní. Ich pomocou určujeme počet návštev a zdroje návštev našich webových stránok. 

Dáta získané pomocou týchto cookies spracovávame anonymne a súhrnne, bez použitia 

identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétnych používateľov nášho webu. Vďaka týmto 

cookies môžeme optimalizovať výkon a funkčnosť našich stránok. 

Preferenčné cookies 

Preferenčné cookies umožňujú, aby si webová stránka zapamätala informácie, ktoré menia, 

ako sa webová stránka správa alebo ako vyzerá. Je to napríklad Vami preferovaný jazyk, 

mena, obľúbené alebo naposledy prezerané produkty a pod. Vďaka týmto cookies Vám 

môžeme odporučiť na webe produkty a ponuky, ktoré budú pre Vás čo najzaujímavejšie. 

Marketingové cookies 

Marketingové cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám dokázali zobraziť čo 

najrelevantnejší obsah alebo reklamy tak na našich stránkach, ako aj na stránkach tretích 

subjektov. To je možné vďaka vytváraniu tzv. pseudonymizovaného profilu podľa vašich 

záujmov. Ale nebojte sa, týmto profilovaním spravidla nie je možná bezprostredná 

identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba pseudonymizované údaje. Pokiaľ 

nevyjadríte súhlas s týmito cookies, neuvidíte v reklamných oznámeniach obsah šitý na mieru 

Vašim záujmom. 

http://www.srsninektar.sk/
http://www.srsninektar.eu/


Ako povoliť / zakázať využitie cookies? 

Povoliť jednotlivé skupiny cookies je možné prostredníctvom cookies lišty na našom webe, 

ktorá sa vám objaví pri prvom príchode a ďalších vhodných situáciách. 

Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) 

podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookie ručne 

mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je možné ich tiež blokovať alebo povoliť len 

pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu 

vášho prehliadača. 

 

Ak bude mať váš prehliadač použitie cookies zakázané, nemôžeme ale zaručiť dokonalý, či 

dokonca funkčný chod webových stránok. 

Ďalší spracovatelia cookies 

Zhromaždené cookies súbory môžu byť spracované ďalšími spracovateľmi: 

• Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., 

sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

• Poskytovateľom služby Google Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., 

sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

• Poskytovateľom služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., 

sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA 

• Poskytovateľom služby Sklik, prevádzkovanej spoločnosťou Seznam.cz, a.s., sídlom 

Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5 – Smíchov 

• Poskytovateľom služby Hotjar, prevádzkovanej spoločnosťou Hotjar Ltd, Level 2, St 

Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe 

Zmienka na záver 

Práca s osobnými údajmi prebieha v rámci Európskej únie. Ak dochádza k spracovaniu mimo 

EÚ, potom na základe príslušných právnych predpisov (výnimky schválené Európskou úniou, 

prípadne po splnení ďalších požiadaviek na bezpečnosť práce s dátami). 

 


