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COOKIES 
 
Používanie cookies 

Naša webová stránka www.msguliver.sk nepoužíva cookies. 
 
Čo sú cookies? 
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve 
webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia 
s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do 
priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, 
z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu 
načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie 
vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. 
 
Prečo sa používajú cookies? 
Cookies sa používajú s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať služby, prispôsobiť 
ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Dočasné sa uchovávajú vo 
vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do 
uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej sa informácie 
ponechávajú, závisí od typu súborov cookie. Tým, že sa používajú súbory cookies, nedochádza 
k porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním sa nezhromažďujú 
osobné údaje, ak ich neposkytujú sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ 
prezeraním webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. Ak 
užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, webovú stránku nenavštevuje alebo súbory 
cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies,stránku 
budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. 
Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. 
Súbory cookies sa používajú na zvýšenie efektivity návštev na webovej stránke. Súbory cookies 
sa používajú na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, 
uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď., čo umožňuje jednoduchšie prechádzanie 
stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií, a to napríklad počtu návštevníkov 
webovej stránke. Cookies umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní webovej 
stránky. V ich údajoch sa však v žiadnom prípade nezhromažďujú osobné údaje a informácie. 
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Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý umožňuje opätovne načítať profil a 
predvoľby užívateľa pri ďalšej návšteve webovej stránky. 
 
Zmena nastavení 
Zmenou nastavení vo vašom webovom prehliadači môžete stanoviť, že vám bude ponúknutá 
možnosť, že vás prehliadač upozorní na to, kedy budú cookies uložené na váš počítač. Zmenou 
nastavenia môžete tak isto určiť, že váš prehliadač nebude prijímať cookies z  webovej stránky. 
Avšak, ak váš prehliadač nebude prijímať cookies z webovej stránky, nemusí mať prístup, alebo 
nebude môcť využívať všetky funkcie webovej stránky.  
 
Ako kontrolovať súbory cookie? 
Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. 
povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých 
súborov cookie atď.  
 


