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COOKIES 

Cookies si možno predstaviť ako malé textové súbory, ktoré sa uložia na váš počítač alebo 

mobilné zariadenie v prípade, že tak určí webová stránka, ktorú navštívite. Tieto súbory sa 

ukladajú do vášho prehliadača a obsahujú informácie o tom, z ktorej webovej stránky 

pochádzajú, ako dlho majú byť uložené na vašom zariadení a taktiež uchovávajú nejakú 

hodnotu (informácie o vás), napríklad zvolený jazyk stránky alebo prihlasovacie údaje. Na 

našich stránkach využívame súbory cookies prvej strany, súbory, ktoré nastavujeme my, ako 

aj súbory tretích strán. Ide o súbory z inej domény, ako je doména internetovej lokality, ktorú 

práve navštevujete, a sú využívané na účely marketingových a reklamných činností.  

 

AKÉ COOKIES VYUŽÍVAME? 

Nevyhnutné súbory cookies 

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno 

ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané 

činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie 

preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj 

prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookies, 

v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.  

Názov  Poskytovateľ Lehota uloženia 

wc_cart_hash_# stadlerform.sk Trvalé 

wc_fragments_# stadlerform.sk Relácia 

 

Výkonnostné súbory cookies 

Tieto súbory cookies nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli 

merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a 

najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, 

ktoré tieto súbory cookies zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookies 

nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.  

Názov  Poskytovateľ Lehota uloženia 

_ga stadlerform.sk 2 roky 

_gat stadlerform.sk 1 deň 

_gid stadlerform.sk 1 deň 

collect google-analytics.com Relácia 
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Funkčné súbory cookies 

Tieto cookies umožňujú webovej stránke poskytovať rozšírenú funkčnosť a personalizáciu. 

Môžu byť poskytnuté nami alebo poskytovateľmi tretích strán, ktorých služby sme pridali na 

naše stránky. Ak tieto súbory cookies nepovolíte, niektoré tieto služby nemusia správne 

fungovať. 

 

Názov  Poskytovateľ Lehota uloženia 

_fbp stadlerform.sk 3 mesiace  

tr facebook.com Relácia 

 

Marketingové súbory cookies  

Keď akceptujete marketingové cookies, dávate nám súhlas s umiestnením cookies do vášho 

zariadenia, aby sme vám poskytli relevantný obsah, ktorý vyhovuje vašim záujmom. Tieto 

súbory cookies môžu byť použité na našich stránkach alebo stránkach našich reklamných 

partnerov. Umožňujú tiež vytvoriť profil vášho záujmu a zobrazenie relevantného obsahu na 

stránkach tretích strán. Aby sme vám mohli dodávať obsah, ktorý zodpovedá vašim 

záujmom, použijeme vašu interakciu spolu s osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli na 

našej stránke. Aby bol obsah pre vás čo najzaujímavejší, môžeme tieto údaje prepojiť naprieč 

rôznymi zariadeniami, ktoré používate. Ak sa rozhodnete neakceptovať marketingové 

súbory cookies, neumiestnime takéto súbory cookies do vášho zariadenia a môžete od nás 

vnímať menej relevantný obsah. 

 

 


