
V súvislosti so všetkými produktmi, službami, aplikáciami a webovými stránkami 
poskytovanými spoločnosťou Glooko, Inc. a našimi pridruženými spoločnosťami 
(„značky Glooko“) sa snažíme rešpektovať osobné údaje a bezpečnosť našich 
používateľov, zákazníkov a dodávateľov, ako aj ich zástupcov. Tieto zásady používania 
súborov cookie vysvetľujú, čo sú to súbory cookie, ako používame súbory cookie, ako 
môžu tretie strany, s ktorými môžeme spolupracovať, používať súbory cookie na našich 
stránkach, vaše voľby týkajúce sa súborov cookie a ďalšie informácie o súboroch 
cookie. 
 
Webové stránky a digitálne médiá značiek Glooko vrátane aplikácií, mobilných aplikácií, 
účtov na sociálnych sieťach, internetových zariadení a zariadení s podporou wifi atď. 
(„stránky“) môžu používať súbory cookie a podobné technológie (ako sú pixelové 
značky, webové signály atď.), ktoré nám a tretím stranám umožňujú získavať informácie 
o vašich návštevách stránok vrátane analýzy vašich návštevných vzorcov. Tieto 
informácie môžeme použiť na spracovanie vašich transakcií alebo požiadaviek a 
prípadne na poskytovanie online a mobilných reklám, správ a obsahu od nás, ako aj od 
tretích strán, ktoré sú špecifické pre vaše záujmy. 
 
Čo sú to súbory cookie? Súbory cookie sú malé textové súbory uložené vo vašom 
počítači alebo iných zariadeniach. V širokej miere sa používajú na zabezpečenie 
fungovania webových stránok alebo na zlepšenie ich efektívnosti. Súbory cookie 
pomáhajú s funkčnosťou webových stránok a používateľským komfortom, pretože 
webové stránky môžu čítať a zapisovať do týchto textových súborov, čo umožňuje 
stránke rozpoznať vás a zapamätať si dôležité informácie, ktoré vám uľahčia používanie 
stránky (napr. zapamätaním si nastavenia jazyka alebo preferencií písma). 
 
Funkčné značky/súbory si nevyžadujú váš súhlas. V prípade analytických a iných 
značiek/súborov však v príslušných prípadoch, ktoré vyžaduje zákon, požadujeme pred 
ich umiestnením do vášho zariadenia váš súhlas alebo vám umožníme odmietnuť 
používanie týchto typov súborov cookie. Súhlas môžete udeliť kliknutím na príslušné 
tlačidlo na paneli súborov cookie, ktorý sa vám zobrazí pri návšteve našich stránok, 
alebo pomocou centra preferencií v našom nástroji na správu súborov cookie. 
Používanie súborov cookie našimi stránkami 
Naše stránky môžu používať nasledujúce súbory cookie: 
 
Základné súbory cookie Ide o súbory cookie potrebné na prevádzku našich stránok. 
Základné súbory cookie vám môžu okrem iného umožniť prihlásiť sa do zabezpečených 
oblastí našich stránok, pohybovať sa po našich stránkach, pridávať produkty do košíka, 
vykonať platbu, využívať naše služby elektronickej fakturácie atď. 
 
Analytické/výkonnostné súbory cookie Tieto súbory cookie nám umožňujú 
rozpoznať a spočítať počet návštevníkov a zistiť, ako sa návštevníci pohybujú po našich 
stránkach. Tieto súbory cookie môžeme používať okrem iného na meranie toho, ako 
naši zákazníci používajú stránky, aby sme zlepšili ich funkčnosť a optimalizovali 
nakupovanie. Pomáha nám to zlepšiť fungovanie našich stránok, napríklad tým, že 
zabezpečujeme, aby používatelia ľahko našli to, čo hľadajú. 



Funkčné súbory cookie/súbory cookie preferencií používateľa Tieto súbory cookie 
sa používajú na to, aby sme vás rozpoznali, keď sa vrátite na naše stránky. Môžeme ich 
použiť na zapamätanie si jazyka a meny, ktoré používate na stránke, a na 
zjednodušenie nakupovania. Tieto súbory cookie nám umožňujú prispôsobiť náš obsah 
pre vás, pozdraviť vás podľa mena a zapamätať si vaše preferencie. 
 
Marketingové/cieľové súbory cookie/súbory cookie zdieľania na sociálnych 
sieťach Tieto súbory cookie zaznamenávajú vaše návštevy na našich stránkach, 
strany, ktoré ste navštívili, a odkazy, ktoré ste sledovali. Tieto informácie použijeme na 
to, aby naše stránky a reklama na nich zobrazovaná lepšie zodpovedali vašim 
záujmom. V prípade potreby a v súlade so zákonom môžeme tieto informácie na tento 
účel zdieľať aj s tretími stranami. Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napríklad 
reklamných sietí a poskytovateľov externých služieb, ako sú služby analýzy webovej 
prevádzky) môžu tiež používať súbory cookie, nad ktorými nemáme kontrolu. 
 
Ako spravovať, deaktivovať alebo odmietnuť súbory cookie používané našimi 
stránkami 
 
Jednotlivé kategórie súborov cookie môžete odmietnuť (okrem nevyhnutne potrebných súborov 
cookie) kliknutím na tlačidlo „Nastavenia súborov cookie“ nižšie: 
 
Nastavenia súborov cookie 

Internetové prehliadače vám tiež umožňujú zmeniť nastavenia súborov cookie z 
rôznych dôvodov vrátane blokovania určitých druhov súborov cookie alebo súborov. 
Určité súbory cookie preto môžete zablokovať aktivovaním príslušných nastavení v 
prehliadači. Ak však použijete nastavenia prehliadača na blokovanie všetkých súborov 
cookie, je možné, že nebudete mať prístup ku všetkým našim stránkam alebo ich 
častiam, pretože niektoré z nich môžu byť funkčné alebo nevyhnutné súbory cookie. 
Ďalšie informácie o odstraňovaní alebo blokovaní súborov cookie nájdete na stránke: 
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.  
  
Súbory cookie môžete kedykoľvek odmietnuť, prijať alebo odstrániť z našich stránok 
aktiváciou alebo prístupom k nastaveniam súborov cookie v prehliadači. Ďalšie 
informácie o zmene nastavení súborov cookie alebo úplnej deaktivácii súborov cookie a 
o bežne používaných prehliadačoch nájdete na stránke 
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Upozorňujeme, že ak sú súbory cookie 
deaktivované alebo odstránené, nemusíte mať prístup ku všetkým našim stránkam 
alebo ich častiam, prípadne funkcie nemusia fungovať tak, ako bolo zamýšľané. 
 
Ak chcete zrušiť sledovanie pomocou služby Google Analytics na všetkých webových 
stránkach, navštívte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
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Používatelia sa môžu odhlásiť aj z reklamných sietí tretích strán prostredníctvom 
rôznych webových stránok obchodných združení, ako napr: 

 Iniciatíva sieťovej reklamy (Network Advertising Initiative, NAI) – 
http://www.networkadvertising.org/choices/ 

 Aliancia digitálnej reklamy (Digital Advertising alliance, DAA) – (i) celosvetovo: 
https://optout.aboutads.info/; (ii) Európa: http://youronlinechoices.eu/ 
 

Ďalšie informácie 
Ďalšie informácie o súboroch cookie a podobných značkách/súboroch nájdete na týchto 
adresách: 
– http://www.allaboutcookies.org/; 
– http://www.youronlinechoices.eu/ (príručka o behaviorálnej reklame a ochrane 
osobných údajov online, ktorú vypracoval internetový reklamný priemysel). 
 
 
Ak máte otázky, obavy alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať 
na adrese privacy@glooko.com 
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