
INFORMÁCIE O SÚBOROCH COOKIE 
POUŽÍVANÝCH NA WEBOVEJ STRÁNKE 
HTTPS://TANKUJEVO.SK 

Čo sú súbory cookie? V niektorých častiach webovej stránky https://tankujevo.sk/ 
používame súbory cookie. Ide o súbory, ktoré ukladajú informácie vo vašom webovom 
prehliadači. Súbory cookie umožňujú webovej lokalite rozpoznať, či ste ju už v minulosti 
navštívili, prípadne nám pomôžu zistiť, ktorá časť webovej lokality je najobľúbenejšia, 
pretože vďaka nim vidíme, na ktoré stránky návštevníci prichádzajú a koľko času na nich 
trávia. Vďaka skúmaniu týchto údajov môžeme webovú lokalitu lepšie prispôsobiť vašim 
potrebám a ponúknuť vám lepšiu používateľskú skúsenosť. Súbory cookie tiež 
používame na to, aby sme zabezpečili, že informácie, ktoré sa zobrazia pri vašej 
najbližšej návšteve, budú zodpovedať vašim používateľským očakávaniam (bez toho, 
aby sme vás osobne identifikovali). 

Na čo sa môžu používať súbory cookie? Pri vašej návšteve niektorej z našich 
webových lokalít tiež môžeme automaticky získavať technické údaje, z ktorých nie je 
možné zistiť vašu totožnosť. Medzi ne patrí názov inej webovej lokality, ktorá vás na 
danú webovú lokalitu presmerovala, miesto prístupu na danú webovú lokalitu či 
vyhľadávania, ktoré ste na nej uskutočnili. Získavanie týchto informácií nám umožňuje 
oboznámiť sa s tým, aké vyhľadávania sú medzi používateľmi našej webovej lokality 
časté, a to bez toho, aby sme použili ich osobné údaje. Tieto informácie sa využívajú 
výlučne na interné účely. Anonymné alebo všeobecné údaje, z ktorých nemožno zistiť 
vašu totožnosť, nepredstavujú osobné údaje, preto sa na ne tento dokument nevzťahuje. 
Webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby akceptoval všetky súbory cookie, zakazoval 
všetky súbory cookie alebo aby vás upozornil, ak sa na váš počítač má uložiť súbor 
cookie. Každý webový prehliadač je iný, v prípade potreby preto vyhľadajte informácie o 
nastaveniach súborov cookie v ponuke pomocníka vášho prehliadača. 

Ďalšie informácie o povahe súborov cookie a o možnostiach, ako ich zakázať, nájdete na 
stránke http://www.youronlinechoices.com/en/. 

Webová stránka https://tankujevo.sk/ je navrhnutá tak, aby využívala súbory cookie, ich 
zakázanie preto môže mať vplyv na jej použiteľnosť a môže vám znemožniť jej 
plnohodnotné využívanie. 

Spravovanie a odstraňovanie súborov cookie 

V najčastejšie používaných webových prehliadačoch nájdete možnosti na správu 
súborov cookie nasledovne: 

https://tankujevo.sk/
http://www.youronlinechoices.com/en/
https://tankujevo.sk/


• Mozilla Firefox 
• Google Chrome 
• Internet Explorer 

Služba Google Analytics ponúka doplňujúce možnosti na odhlásenie zo služby: http://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. 

Súbory cookie, ktoré sa používajú na webovej stránke https://tankujevo.sk/ sú uvedené 
v tabuľke so súbormi cookie. 

Súbory cookie môžete v svojom prehliadači odstrániť alebo zakázať. Prehliadače v 
predvolenom nastavení povoľujú ukladanie súborov cookie. Tieto nastavenia môžete v 
prehliadači vypnúť a existujúce súbory cookie odstrániť. Môžete tiež prehliadač nastaviť 
tak, aby vás upozornil, ak na zariadenie ukladá súbor cookie. Zdôrazňujeme však, že 
zakázanie alebo obmedzenie týchto súborov môže znížiť kvalitu vašej používateľskej 
skúsenosti pri prehliadaní webovej lokality, prípadne môže dôjsť k poruchám jej 
funkčnosti. 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-browsing-history-and-cookies-firefox
https://support.google.com/chrome/answer/95647?Co=%2520GENIE.Platform=Desktop&hl=en
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
https://tankujevo.sk/
https://mol.hu/images/mol_hu/pdf/molhu_cookie_list.pdf

