PRAVIDLÁ COOKIES
/ V ZMYSLE GDPR /

Advokátska kancelária JUDr. Kataríny Háčikovej ( ďalej ako „ advokátska kancelária“ alebo
„ prevádzkovateľ“) zaznamenáva súbory Cookies na web stránke www.akhlegal.com
Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá. Pri návšteve našej web stránky
www.akhlegal.com neuchovávame na našich interných serveroch ani na serveroch
tretích strán žiadne Vaše osobné údaje ani neukladáme súbory cookies bez Vášho
predchádzajúceho, bezvýhradného a výslovného súhlasu. Nie ste povinný nám
poskytnúť Váš súhlas a budete môcť túto stránku využívať aj bez jeho poskytnutia.
Väčšina internetových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie už v
štandardnom nastavení.
Aktuálne účinný Zákon o elektronických komunikáciách č. zákona 351/2011 Z.z
v znení neskorších predpisov v § 55 ods. 5 ustanovuje nasledovné: „Každý, kto ukladá
alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to
oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o
účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného
nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.“
Ak Váš internetový prehliadač automaticky prijíma súbory cookie už v
štandardnom nastavení, zákon predpokladá Váš súhlas s používaním a ukladaním
súborov Cookies do Vášho internetového prehliadača.
V prípade ak si neprajete automatické ukladanie súborov Cookies
môžete:

ako užívateľ

a) zvoliť režim privátneho (privacy mode) prehliadania v režime (Inkognito, inPrivate a
pod.), b) zmeniť nastavenia vo Vašom internetovom prehliadači na zabránenie
vytvárania Cookies a nastavenia reklám. Zmena nastavení prehliadača sa prejaví nielen
na tejto stránke, ale aj na všetkých stránkach, ktoré navštívite. Po ich odstránení sa Vám
môžu odstrániť aj niektoré údaje, ktoré Vám uľahčujú prihlasovanie alebo vypĺňanie
formulárov. V niektorých prehliadačoch je môžete nastaviť ukladanie súborov Cookies
pre špeciﬁcké stránky, ktorým dôverujete.

Čo je to Cookie?
Cookie je krátky textový súbor, ktorý do vášho prehliadača odosielajú navštívené webové
stránky. Pri návšteve web stránky sa súbor Cookie automaticky uloží do priečinku v
prehliadači vášho zariadenia (počítač, mobil, tablet). Súbor obsahuje informáciu
o aktivite prehliadania. Keď internetový používateľ opätovne načíta webovú stránku,
webová stránka skontroluje či predtým nastavila súbory cookie v tomto konkrétnom
prehliadači. Ak je to tento prípad, prehliadač môže čítať súbor cookie, ktorý môže
obsahovať informácie o jazykových preferenciách používateľa, polohe, mene, položkách
hesiel uložených na tejto webstránke, predchádzajúcej aktivite prehliadania, záujmoch
atď. Týmto spôsobom môže byť webová stránka prispôsobená konkrétnemu užívateľovi.
Internetová stránka môže prostredníctvom Cookies monitorovať aktivitu na stránke,
poskytovať hĺbkovú analýzu o tom, ako sa stránka používa, čo umožňuje majiteľom
webových stránok optimalizovať a vylepšovať svoje stránky podľa vedomostí o
skutočnom správaní ich používateľov.
Súčasná reklamná sieť môže prispôsobiť zobrazované reklamy tak, aby zodpovedali
špeciﬁckým segmentom používateľov internetu, ktorí majú pravdepodobne záujem o
konkrétne produkty.
Súbory cookie sú užitočné. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie. Keď sa
vrátite na stránku, webová stránka bude reagovať personalizovanejším spôsobom,
pričom si zapamätá Vaše predvoľby, nastavenia prípadne poskytne rýchlejšie načítanie
stránok atď.
Súbory Cookie za žiadnych okolností neposkytujú prístup k Vášmu počítaču,
nemôžu preskúmať Váš počítač alebo iné zariadenia a čítať z nich dáta.
Údaje sú zhromažďované a uchovávané v anonymizovanej podobe alebo
pseudoanonymizovanej podobe. Cookies neznamenajú žiadne nebezpečenstvo pre
počítač, pretože sú v textovom alebo podobnom súbore, ktorý nemôže byť spustený a
prevziať kontrolu nad počítačom.
Súbory Cookie umožňujú webovým stránkam zapamätať si informácie o Vašej návšteve,
napríklad ukladanie Vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, preferovaný jazyk,
výber relevantných reklám, slúžia na sledovanie počtu návštevníkov a ďalšie nastavenia.
Ďalšia návšteva stránok takýmto spôsobom môže prebehnúť ľahšie a môže byť
produktívnejšia.
Napríklad webové stránky a platformy sociálnych médií, ako je Facebook a Twitter,
používajú cookies na zapamätanie prihlasovacích údajov (používateľské meno a heslo),
takže ich nemusíte zadávať manuálne pri každom prístupe na webovú stránku. Niektoré
webové stránky používajú súbory cookie na zlepšenie výkonnosti stránok.
Väčšina webových stránok, webových aplikácií a mobilných aplikácií používa súbory
cookie na zlepšenie používateľského komfortu a poskytovanie relevantných reklám.

Prečo a za akým účelom používa web stránka www.akhlegal.com súbory Cookies?
Cookies na našej web stránke slúžia na zlepšenie funkcií webu, spríjemnenie používania
web stránky, reklamné a štatistické účely. Informácie ukladané v súboroch cookie sa
nepoužijú na Vašu osobnú identiﬁkáciu a štruktúra údajov je plne pod našou
kontrolou. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto
texte.

Na svojich stránkach využívame:
1. nevyhnutné/ funkčné cookies, ktoré umožňujú užívateľovi navigáciu webu,
pamätajú Vašu voľbu za účelom zvýšenia užívateľského komfortu, napríklad
nastavenie jazyka
2. analytické cookies, ktoré sú určené na zbieranie súhrnných informácií o počte
návštevníkov. Tieto cookies sú nastavené tretími stranami.
3. reklamné cookies
Súbory cookies používame na:
a)
b)
c)
d)

meranie návštevnosti webovej stránky
tvorby štatistiky chovania sa návštevníka na webovej stránke
fungovania našej web stránky
reklamné účely

Aký druh Cookies využívame?
Na stránkach www.akhlegal.com sú použité dočasné aj trvalé cookies.

Dočasné súbory Cookies (session cookie).
Webové stránky nedisponujú pamäťou. Dočasné súbory Cookies obsahujú
informácie, ktoré sú uložené na dočasnom mieste v pamäti a následne po ukončení
akcie na webstránke alebo po odchode z webstránky sa z Vášho prehliadača
automaticky a natrvalo vymažú. Tento súbor cookie ukladá informácie, ktoré
užívateľ sám zadal a sleduje pohyb užívateľa v rámci webstránky.
Bez týchto cookies niektoré služby webstránky nemusia správne fungovať.

Permanentné súbory Cookies ( persistent Cookies) na analytické a reklamné účely.
Permanentné súbory Cookies zostávajú vo Vašom zariadení dlhšie, teda aj po
opustení našej web stránky a vypnutí počítača. Permanentné Cookies sú uložené do
času uplynutia expiračnej doby alebo do času, kým ich sami nezmažete. Slúžia na
zapamätanie Vašich preferencií, nastavení pre Vašu ďalšiu návštevu, na analytické
alebo reklamné účely.
Zdieľame aj informácie o Vašom používaní našich stránok s našimi partnermi v
sociálnych sieťach, reklamných a analytických partneroch, ktorí ich môžu skombinovať
s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré zozbierali z Vášho používania
svojich služieb.

Medzi permanentné súbory Cookies na našej webstránke patria:
•

Technický súbor cookie napríklad vyjadrujúci súhlas používateľa s používaním
Cookies

•

Dočasné cookies jednej relácie

•

Sledovacie /Reklamné súbory cookie / tracking cookie/ sú textové súbory, ktoré
dokážu zaznamenávať údaje o používateľovi daného konkrétneho prehliadača,
napríklad o jeho akciách na stránke, aktivite prehliadania, preferenciách, adrese
IP, zemepisnej polohe a pod.. Tieto informácie sa používajú na cielený marketing,
na usmerňovanie a zobrazovanie reklám. Sledovacie súbory cookie sú
špeciﬁckým typom súborov cookie, ktoré môžu sledovať aktivitu používateľa iba
prostredníctvom stránok súvisiacich s reklamou stránok, namiesto toho, aby sa
prostredníctvom akejkoľvek webovej stránky vytvorili možnosti úplného
sledovania.

•

Analytické súbory cookie - Google analytics je jednoduchý a ľahko použiteľný
nástroj spoločnosti Google Inc., ktorá poskytuje štatistiky, ktoré sú agregované teda anonymné, týkajúce sa návštevníkov našej web stránky. Analytická služba
spoločnosti Google Inc. pomáha majiteľom webových stránok merať, ako
používatelia komunikujú s obsahom webových stránok. Uloženie Google Analytics
Cookie prebieha na základe čl. 6, ods.1, písm. f) Nariadenia o ochrane osobných
údajov. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na analýze
správania užívateľa, aby bola možná optimalizácia jeho webu ako aj nasadzovanej
reklamy.

Viac o súboroch cookies Google analytics spoločnosti Google Ing. si prečítajte tu:
Zásady ochrany súkromia:
https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Použité technológie:
https://policies.google.com/technologies?hl=sk
Ako spoločnosť Google Inc. používa Cookies:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk
Zoznam typov Cookies, ktoré spoločnosť Google Inc. používa:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk

Prečítajte si viac informácií o súboroch cookie služby Analytics a o ochrane
osobných údajov.
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage?hl=sk
Spoločnosť Google Inc. je certiﬁkovaná zmysle Dohovoru o ochrane súkromia
medzi EÚ a USA, tzv. Privacy Shield. Tento certiﬁkát nájdete tu:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Používanie Cookies spoločnosti Google Inc. môžete ODMIETNUŤ:
1)

zmenou nastavenia vo Vašom prehliadači alebo

2) zabránením spoločnosti Google Inc.

získavať a zhromažďovať údaje
nainštalovaním plugin pre prehliadač z adresy: https://tools.google.com/dlpage/
gaoptout

Za účelom propagácie, reklamy ako aj optimalizácie týchto webových lokalít sú využívané
aj cookies tretích strán. Cieľ a účel týchto cookies určuje tretia strana.
reCaptcha
Pri vstupe na našu web stránku využívame Google re-Captcha pre overenie a zabránenie
automatizovaným robotickým vstupom, napr. cez roboty. Pomáha chrániť webové
stránky pred spamom a zneužitím. Captcha je test, ktorý dokáže rozoznať robota od
človeka. Ide o službu poskytovanú spoločnosťou Google LLC USA. Na základe certiﬁkácie
podľa vzájomnej dohody Spojených štátov amerických a Európy (tzv. Privacy Shield)
spoločnosť Google poskytuje garanciu, že predpisy o ochrane osobných údajov
Európskej únie sa budú dodržiavať aj pri ich spracovaní v Spojených štátoch amerických.
Okrem Vašej IP adresy môže byť zaznamenané Googlom aj iné informácie, ktoré sú pre
ponuku a fungovanie tejto služby nevyhnutné. Viac informácií na https://
support.google.com/recaptcha/?hl=en

Google mapy
Na našej web stránke www.akhlegal.com používame Google Maps na zobrazenie nášho
sídla a kancelárií. Ide o službu poskytovanú spoločnosťou Google LLC USA. Na základe
certiﬁkácie podľa vzájomnej dohody Spojených štátov amerických a Európy (tzv. Privacy
Shield) spoločnosť Google poskytuje garanciu, že predpisy o ochrane osobných údajov
Európskej únie sa budú dodržiavať aj pri ich spracovaní v Spojených štátoch amerických.
Ak si pri návšteve našej internetovej stránky spustíte komponent Google maps, uloží
spoločnosť Google prostredníctvom internetového prehliadača vo Vašom koncovom
zariadení súbor Cookie, aby sa zobrazila naša kancelária a popis príchodu do našej
kancelárie. Ak by ste s takýmto použitím nesúhlasili, máte možnosť tomu zabrániť
príslušnými nastaveniami uloženiu Cookies vo Vašom prehliadači.
Adwords
Pri vstupe na naše stránky používame reklamný komponent Google Adwords a pritom
tzv. Conversion-Tracking. Ide o službu poskytovanú spoločnosťou Google LLC USA. Na
základe certiﬁkácie podľa vzájomnej dohody Spojených štátov amerických a Európy (tzv.
Privacy Shield) spoločnosť Google poskytuje garanciu, že predpisy o ochrane osobných
údajov Európskej únie sa budú dodržiavať aj pri ich spracovaní v Spojených štátoch
amerických. Získavame informáciu o počte používateľov a kliknutí na stránku. Ani my
ani tretia strana, ktorá tiež nasadila AdWords Vás však nemôžeme takýmto spôsobom
identiﬁkovať. Príslušnými nastaveniami Vášho internetového prehliadať môžete zabrániť
uloženiu Cookies alebo ich obmedziť.

Akým spôsobom môžete kontrolovať používanie súborov Cookie?
A) Používanie súborov cookie je možné nastaviť vo Vašom internetovom prehliadači.
Väčšina internetových prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v
štandardnom nastavení. Skontrolujte si nastavenie Vášho prehliadača.
V príslušnom prehliadači môžete zabrániť ukladaniu Cookies.
alebo
B) Pri prvej návšteve webu sa môžete rozhodnúť či povolíte používanie súborov
cookie (okrem nevyhnutne potrebných na správne fungovanie webu).
Cookies sú aktivované iba z Vašej iniciatívy ako návštevníka webu,
vyjadreného zaškrtnutím z možností použitia cookies, ktorá nasleduje za
upozornením v dolnej časti webovej stránky, znejúcim nasledovne:
Táto stránka používa Cookies
„Používame cookies, aby sme Vám mohli ponúknuť najlepší možný zážitok z
webu. Patria sem súbory cookie, ktoré sú potrebné na fungovanie webovej
stránky a na riadenie našich obchodných cieľov, ako aj ďalšie súbory cookie, ktoré

sa používajú výlučne na anonymné štatistické účely alebo na pohodlnejšie
nastavenie webových stránok. Môžete sa slobodne rozhodnúť, ktoré kategórie
chcete povoliť. Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách ochrany osobných
údajov a v Politike Cookies. Vaše aktuálne nastavenia súborov cookie môžete
kedykoľvek zmeniť kliknutím na položku Zmeniť nastavenia cookies.
Všetky súbory Cookie uložené vo Vašom počítači môžete kedykoľvek vlastnou
aktivitou vymazať zmenou udeleného súhlasu, prípadne Váš prehliadač nastaviť
tak, aby zakázali automatické ukladanie Cookies.

Ako si môžem zmeniť nastavenie môjho prehliladača a zakázať automatické
akceptovanie súborov Cookies?
Vo Vašom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať akceptovanie
súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového
prehliadača.
https://rivervalleygetaway.com/cs/security/1047-disable-third-party-cookies-in-chromeﬁrefox-edge-opera-and-internet-explorer.html
Nastavenia reklám:
https://adssettings.google.com/anonymous?hl=sk&sig=ACi0TCgAAB2-xCfCT-GZ2e2ZJoiMPLk0AexTLjV6yIjY4o7m4U6tjeVf3J5QY2-gdtYNzAI-5dpQ7BMiqoRNXysIwﬁxytiblU0G8OxCs9QUUaL1I40mI
Deaktivovať súbory Cookies 3 strany môžete aj prostredníctvom web stránky
určenej na deaktiváciu Cookies:
http://optout.networkadvertising.org/?c=1
Následná tabuľka obsahuje demonštratívny výpočet a nie je úplným výpočtom
existujúcich prehliadačov a cookies.
NÁZOV

ÚČEL

COOKIES – SÚHLAS/ZÁKAZ

Google Chrome

Internetový prehliadač

https://support.google.com/chrome/
answer/95647

Opera

Internetový prehliadač

https://help.opera.com/cs/latest/webpreferences/

Safari

Internetový prehliadač

https://support.apple.com/sk-sk/guide/
safari/sfri35610/mac
https://support.apple.com/sk-sk/
HT201265

Mozilla Firefox

Internetový prehliadač

https://support.mozilla.org/sk/kb/
povolenie-zakazanie-cookies

Internet Explorer

Internetový prehliadač

https://support.microsoft.com/sk-sk/
help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies

Microsoft Edge

Internetový prehliadač

https://rivervalleygetaway.com/cs/
security/1047-disable-third-partycookies-in-chrome-ﬁrefox-edge-operaand-internet-explorer.html

Adwords

Reklamný systém na
správu Google reklám

https://adssettings.google.com/
authenticated

Facebook

Reklamný systém
spoločnosti Facebook

https://www.facebook.com/ads/
preferences

Google Tag
Manager

Na identiﬁkáciu webu
do ktorého sa vložil.

Zbiera iba technické súbory Cookie.

Google Optimize

Testovanie a zacielenie
variantov obsahu web
stránky na používateľa.

Zbiera iba technické súbory Cookie.

Google Analytics

Zhromažďuje dáta o
správaní používateľov
na webe za účelom
merania výkonnosti
web stránok. Cookies
slúžia pre identiﬁkáciu
daného užívateľa
pomocou náhodného
reťazca čísiel, ktorý sa
pre daného užívateľa
vytvorí pri prvej
návšteve.

https://tools.google.com/dlpage/
gaoptout/

TECHNICKÉ INFORMÁCIE O COOKIES:
ZOZNAM COOKIES, ktoré webstránka www.akhlegal.com používa pri Vašej
návšteve webu:
MENO

DRUH COOKIE

EXPIRAČNÁ DOBA

POUŽITIE

language

Trvalé cookie

1 rok od
nastavenia/
update

aktuálny jazyk
stránky

cookie_law_bar_hidden

Trvalé cookie

1 rok od
nastavenia/
update

Identiﬁkácia
súhlasu
návštevníka
s používaním
cookies

_gid

Trvalé cookie

24 hodín

Google Analytics
pre štatistické
účely

_gat

Trvalé cookie

10 minút

Google Analytics
pre štatistické
účely

_ga

Trvalé cookie

2 roky

Google Analytics
pre štatistické
účely

AMP_TOKEN

Trvalé cookie

30 sekúnd až 1
rok

Google Analytics
pre štatistické
účely

_gac_<property-id>

Trvalé cookie

90 dní

Google Analytics
pre štatistické
účely

__utma

Trvalé cookie

2 roky

Google Analytics
pre štatistické
účely

__utmt

Trvalé cookie

10 minút

Google Analytics
pre štatistické
účely

__utmb

Trvalé cookie

30 minút

Google Analytics
pre štatistické
účely

__utmc

Dočasné cookie Do času zavretia
prehliadača

Google Analytics
pre štatistické
účely

__utmz

Trvalé cookie

6 mesiacov

Google Analytics
pre štatistické
účely

__utmv

Trvalé cookie

2 roky

Google Analytics
pre štatistické
účely

__utmx

Trvalé cookie

18 mesiacov

Google Analytics
pre štatistické
účely

__utmxx

Trvalé cookie

18 mesiacov

Google Analytics
pre štatistické
účely

_gaexp

Trvalé cookie

90 dní

Google Analytics
pre štatistické
účely
Adwords
reCaptcha
Google maps

