Informácie o cookies využívaných na webovej stránke www.ipsconsult.sk
1. Webové stránky môžu vo všeobecnosti používať na zabezpečenie základných funkcií
a samotného fungovania webovej stránky, na analýzu návštevnosti webovej stránky
a správania návštevníka, ako aj na cielenie reklamy a uskutočňovanie ďalšej
marketingovej činnosti súbory cookies.
2. 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. Zariadením
je na účely využívania cookies potrebné rozumieť najmä počítač, smartphone, tablet,
alebo akékoľvek iné zariadenie s prístupom na internet, prostredníctvom ktorého
dochádza k návšteve webovej stránky. Súbory cookies sa ukladajú do priečinka
internetového prehliadača návštevníka webovej stránky. Prostredníctvom
internetového prehliadača sú návštevníkovi webovej stránky poskytované informácie
o názve cookies, obsahu, doméne, prepojeniach, zasielaní cookies, o čase vytvorenia
cookies a dobe exspirácie cookies. Cookies, ktorých používanie bolo návštevníkom
odsúhlasené a nevyhnutné cookies sú pri ďalšej návšteve webovej stránky znovu
načítané internetovým prehliadačom a tieto informácie sú odoslané späť webovej
stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
3. Podľa súčasnej právnej úpravy sme oprávnení na zariadeniach návštevníka ukladať
súbory cookies, ak sú nevyhnutné pre správne fungovanie a prevádzku webovej stránky.
Pri všetkých ostatných typoch súborov cookies potrebujeme súhlas na ich ukladanie
v zariadeniach návštevníka webovej stránky.
4. Webová stránka www.ipsconsult.sk používa rôzne typy cookies. Niektoré zo súborov
cookies môžu byť na webovej stránke umiestňované prostredníctvom služieb tretích
strán, ktoré sa objavujú na webovej stránke www.ipsconsult.sk. Presné vymedzenie
súborov cookies, ktoré používame na webovej stránke www.ipsconsult.sk je uvedené
v Detailoch o cookies. Súhlas návštevníka webovej stránky s používaním určených
cookies je udeľovaný pri načítaní webovej stránky. Jeho neskoršie zmeny je možné
realizovať prostredníctvom webového prehliadača. Súhlas návštevníka webovej stránky
sa vzťahuje výlučne na webovú stránku www.ipsconsult.sk (s výnimkou prípadov, kedy
sú na webovej stránke využívané cookies tretích strán podľa prehľadu cookies
uvedeného v Detailoch o cookies.
5. Súbory cookies nie sú za každých okolností osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“). Cookies sa považujú
za osobné údaje iba vtedy, ak sú súčasťou reťazca ďalších údajov viažucich sa na
konkrétnu fyzickú osobu, na základe ktorých možno túto osobu identifikovať.
V opačnom prípade sa na spracúvanie cookies GDPR nevzťahuje. Pokiaľ využívané

cookies predstavujú spracúvanie osobných údajov, návštevník webovej stránky má
práva dotknutej osoby podľa GDPR.
6. Bez ohľadu na to, či cookies predstavujú spracúvanie osobných údajov alebo nie, ich
využívanie musí byť realizované v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z.
o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o elektronických komunikáciách“) a e-Privacy smernice. Podľa nich je každý, kto
ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa,
oprávnený na takúto činnosť 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.
7. Informácie o tom, aké konkrétne cookies sú na webovej stránke používané, sú
návštevníkovi webovej stránky poskytované prostredníctvom pravidelne
aktualizovaného prehľadu nachádzajúceho sa v závere týchto Informácií.
8. V prípade, ak navštívite webovú stránku www.ipsconsult.sk, je návštevníkovi webovej
stránky oznámené, že webová stránka obsahuje súbory cookies. Na to, aby boli tieto
súbory cookies uložené do zariadenia návštevníka webovej stránky je nevyhnutné, aby
návštevník udelil svoj výslovný súhlas s ukladaním cookies. Výnimku predstavujú len
tzv. nevyhnutné cookies, ktoré zabezpečujú správne fungovanie a prevádzku webovej
stránky. Tie sú využívané už okamihom načítania webovej stránky, bez ďalšieho
udelenia súhlasu návštevníka webovej stránky. Návštevník webovej stránky je však
oprávnený vypnúť aj nevyhnutné súbory cookies, a to prostredníctvom nastavení
internetového prehliadača.
Automatické akceptovanie týchto nevyhnutných cookies, ktoré využívame na webovej
stránke www.ipsconsult.sk môžete zmeniť zablokovaním cookies v nastaveniach Vášho
prehliadača. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické
akceptovanie nevyhnutných cookies. To, či využívanie cookies umožníte, je na Vašom
rozhodnutí. Upozorňujeme však, že blokovaním nevyhnutných cookies môže dôjsť k
zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť
komplikácie pri prehliadaní webovej stránky.
Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého
prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač,
smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť
vašim preferenciám cookies.
Návody na vymazanie cookies:
• Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en
• Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

•

Safari
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=sk_SK
• Opera
http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html
• Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
9. Nevyhnutné cookies
Nevyhnutné cookies nám pomáhajú zabezpečiť základné funkcie webovej stránky.
Pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako
je navigácia stránky a podobne. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto
súborov cookies. Tieto nevyhnutné cookies nie sú schopné identifikovať konkrétnu
fyzickú osobu a nepredstavujú spracúvanie osobných údajov.
Návštevník webovej stránky je prostredníctvom pravidelne aktualizovaného prehľadu
nachádzajúceho sa v závere týchto Informácií, oboznámený s tým, či sú nevyhnutné
cookies využívané na webovej stránke. Prostredníctvom tohto prehľadu sú mu zároveň
poskytnuté bližšie informácie o týchto nevyhnutných cookies.
10. Analytické cookies a preferencie
Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie,
ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš
preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate. Štatistické súbory
cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s
návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií
anonymne. Analytické cookies zároveň umožňujú sledovanie správania návštevníka na
webovej stránke. Analytické cookies a preferenčné cookies sú vždy získavané na
základe výslovného súhlasu návštevníka webovej stránky.
Na webovej stránke tak môžu byť obsiahnuté prepojenia a integrovaný obsah tretích
subjektov, ktoré zabezpečujú poskytovanie nástrojov na analytické alebo preferenčné
vyhodnocovanie webovej stránky. Počas používania webovej stránky
www.ipsconsult.sk tak môžu byť vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej
kontrole. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán.
Viac informácii o používaní súborov cookies týmito tretími subjektmi nájdete upravené
v zásadách ochrany súkromia a používania súborov cookies týchto subjektov.
Návštevník webovej stránky je prostredníctvom pravidelne aktualizovaného prehľadu
nachádzajúceho sa v závere týchto Informácií, oboznámený s tým, či sú analytické
cookies a preferenčné cookies využívané na webovej stránke. Prostredníctvom tohto
prehľadu sú mu zároveň poskytnuté bližšie informácie o týchto analytických
a preferenčných cookies.
Analytické cookies a preferenčné cookies môžu za určitých okolností predstavovať
spracúvanie osobných údajov.

11. Marketingové cookies
Prostredníctvom marketingových cookies je umožnené najmä cielenie behaviorálnej
reklamy na konkrétneho návštevníka webovej stránky. Marketingové cookies teda
umožňujú zobrazovať reklamu, ktorá môže návštevníka webovej stránky zaujímať
podľa jeho predchádzajúcich preferencií. Pri marketingových môžu byť zároveň
využívané služby tretích strán.
Návštevník webovej stránky je prostredníctvom pravidelne aktualizovaného prehľadu
nachádzajúceho sa v závere týchto Informácií, oboznámený s tým, či sú marketingové
cookies využívané na webovej stránke. Prostredníctvom tohto prehľadu sú mu zároveň
poskytnuté bližšie informácie o týchto marketingových cookies.
V prípade využívania marketingových cookies dochádza k spracúvaniu osobných
údajov.
12. Iné cookies
Webová stránka môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ
na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na
tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete.
13. Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky
www.ipsconsult.sk oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami
prijatými pri používaní cookies. Odporúčame Vám preto pravidelne kontrolovať tieto
Informácie o cookies využívaných na webovej stránke www.ipsconsult.sk, aby ste mali
prehľad o tom, akým spôsobom súbory cookies používame.

