
VIAC INFORMÁCIÍ O      VYUŽÍVANÍ VAŠICH COOKIES   
NAŠOU SPOLOČNOSŤOU

Čo sú cookies?
Súbory  cookies  sú malé  textové  súbory,  ktoré  môžu  byť  do  internetového
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 cookies sa ukladajú do priečinka pre
súbory Vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky,
z  ktorej  pochádzajú,  ich  platnosť  a  hodnotu.  Pri  ďalšej  návšteve  stránky
webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť
webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.  Súbory „cookies“, ktoré
používame, nepoškodzujú Váš počítač.

Prečo používame cookies?
Cookies  nám  umožňujú  pamätať  si  Vaše  preferencie  a úkony  (napríklad
prihlasovacie  údaje,  údaje  o Vašej  objednávke  v nákupnom  košíku).
Používame  ich  s  cieľom  optimálne  vytvárať  a  neustále  skvalitňovať  naše
služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru
a  obsah.  Na  stránke  www.KGBeer.sk  môžu  byť  použité  dočasné  a  trvalé
cookies.

Cookies sú na web stránkach používané za účelom:
a) fungovania  webových  stránok,  merania  návštevnosti  webových

stránok a vytvárania štatistík  týkajúcich sa návštevnosti  a správania
návštevníkov na webových stránkach,

b) prispôsobenia reklamy na mieru a jej zacielenie, ak ste na to udelili sú-
hlas;  jedná  sa  o tzv.  automatizované  profilovanie  v rámci  ktorého
analyzujeme Vaše bežné osobné údaje a aktivity v online prostredí, na
základe  čoho  Vám  môžeme  poskytnúť  informácie,  ktoré  sú  pre  Vás
zaujímavé a relevantné,

c) retargeting, ak ste na to udelili súhlas.

Zber cookies na účely uvedené v písm. a) nemožno považovať za spracovanie
osobných  údajov,  nakoľko  tieto  cookies  sú  posudzované  v  podobe
hromadného  celku  a  tým  pádom  v anonymnej  podobe,  ktorá  neumožňuje
identifikáciu jednotlivca.



Zber  cookies  na  účely  podľa  písm.  b)  a  písm.  c)  možno  považovať  za
spracovanie osobných údajov, nakoľko sú spracované pre účely prispôsobenia
a zacielenia reklamy a pre retargeting. Tieto osobné údaje sú spracovávané na
základe  Vášho  súhlasu,  resp.  na  základe  nastavenia  Vášho  webového
prehliadača.  Súhlas  udeľujete  na  dobu,  ktorá  je  uvedená  v tabuľke  nižšie.
Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely možno
vziať  kedykoľvek  späť,  a  to  pomocou  zmeny  nastavenia  príslušného
internetového prehliadača.

Druhy cookies, ktoré používame:
a. Základné umožňujú  používanie  základných  funkcií  ako  napríklad

prihlásenie  registrovaného  používateľa  alebo  predvypĺňanie  for-
mulárov.  Ak  tieto  cookies  zakážete,  nemôžeme  garantovať  plnú
funkčnosť našich stránok. 

b. Prevádzkové slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej
stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto
cookies  zakážete,  nemôžeme  garantovať  plnú  funkčnosť  našich
stránok. 

c. Reklamné slúžia na optimalizáciu zobrazovanej reklamy vzhľadom
na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie
zadávateľov.  Vďaka nim sa Vám napríklad nebude zbytočne často
zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem. Tento druh
cookies môžete kedykoľvek zablokovať alebo odstrániť úpravou na-
stavenia súborov cookie vo Vašom prehliadači  (Návod na ich za-
blokovanie nájdete nižšie).

d. Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb
ako Google Analytics, Google Ads (predtým ako Google AdWords),
alebo Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pre-
tože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné. V prípade takého-
to  prepojenia  a integrovania  obsahu  z iných  webových  stránok
môžu  byť  počas  používania  našich  webových  stránok  vytvorené
súbory  cookies,  ktoré  nepodliehajú  našej  kontrole  v pozícií  Pre-
vádzkovateľa.  Ak  chcete  vedieť,  ako  tieto  tretie  strany  používajú
súbory cookies, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady po-
užívania súborov cookies týchto služieb.



Reklamné cookies

Názov Účel Maximálna doba spracovania

Google Analytics  Identifikácia  v  rámci  reklamnej  siete
spoločnosti Google (profilovanie)

podľa  nastavenia,  resp.  spôsobu
využitia  internetového
prehliadača

Google Ads
Identifikácia  v  rámci  reklamnej  siete
spoločnosti Google, opätovné zacielenie
reklamy (retargeting) 540 dní

Facebook pixel
Identifikácia  v  rámci  reklamnej  siete
spoločnosti  Facebook,  opätovné
zacielenie reklamy (retargeting) 180 dní

Instagram 
Identifikácia  v  rámci  reklamnej  siete
spoločnosti  Instagram,  opätovné
zacielenie reklamy (retargeting) 180 dní

Nastavenie cookies:
Webové  prehliadače  (Internet  Explorer,  Mozilla  Firefox,  Google  Chrome  a
pod.)  podporujú  správu  cookies.  V  rámci  nastavení  webového  prehliadača
môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich
použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové
stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich
stránok zachovajú určenú funkciu.

Návod  pre  blokovanie  a  vymazanie  cookies  z najčastejšie  používaných
prehliadačov:
Väčšina  internetových  prehliadačov  je  pôvodne  nastavená  na  automatické
akceptovanie  cookies.  V prípade,  ak  nechcete  využívať  cookies,  toto
nastavenie  môžete  zmeniť  zablokovaním  cookies  alebo  upozornením  v
prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Ak používate rozličné
zariadenia  na  prístup  k  stránkam  (napr.  počítač,  smartphone,  tablet),
odporúčame  každý  prehliadač  na  každom  zariadení  prispôsobiť  Vašim
preferenciám cookies.
Cookies  môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď
priamo (ak viete kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.
Jednotlivé návody nájde na adrese:
a. Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-

cookies
b. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk


c. Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
d. Opera: help.opera.com
e. Safari: support.apple.com 

V Žiline, dňa 17.04.2020

Váš tím www.KGBeer.sk

https://support.apple.com/
http://help.opera.com/
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442

