
Zásady používania webstránky 
Väčšina obsahu našej webstránky slúži najmä informačné účely, my nezhromažďujeme, ani 
nespracovávame v súvislosti s ich užívaním a prehliadaním žiadne osobné údaje, ktoré by Vás 
priamo alebo nepriamo identifikovali (Vaše meno, adresu, e-mailovú adresu či iné) a to 
automaticky ani iným spôsobom. 

 

Za osobný údaj sú v zmysle Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov aj:  

a) online identifikátory osôb (napr. cookies, IP adresa, identifikátory mobilných zariadení)  

b) elektronické identifikátory (napr. RFID technológie)  

c) lokalizačné údaje 

 

Bavlnka m.j.k.-tex s.r.o. ako prevádzkovateľ webstránky a internetového obchodu (ďalej e-
shopu) využíva niektoré online identifikátory a preto nám k ich ukladaniu musíte dať súhlas 
ešte pred návštevou našej webstránky alebo e-shopu.  

Svojim súhlasom beriete na vedomie, že môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies na 
elektronickom zariadení, pomocou ktorého ako návštevník na stránky a do e-shopu pristupujete. 
Ukladanie súborov cookies môžete odmietnuť. 

 

Čo sú cookies súbory 

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie vo Vašom prehliadači na pevnom 
disku Vášho počítača a bežne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov. 

Súbory cookies, používame ako: 

a) funkčné a technické cookies – slúžia k správnej funkčnosti našich stránok, aby bolo možné 
dokončiť proces nákupu s čo najmenšími ťažkosťami, tieto cookies sú nevyhnutné pre 
prezeranie e-shopu a používanie jeho funkcií; bez týchto cookies nemôžu fungovať služby ako 
nákupný košík alebo elektronická fakturácia; 

 

b) analytické cookies (Vaša IP adresa, údaj o webstránke, ktorá Vás odkázala na našu 
webstránku, údaj o obsahu, ktorý si na našej webstránke prehliadate, údaj o prehliadači, ktorý 
používate a jeho nastaveniach, údaj o Vašom operačnom systéme ako aj údaj o trvaní Vašej 
návštevy, údaj o type zariadenia a modelu Vášho zariadenia, systémovom jazyku, operačnom 
systéme zariadenia, názve mobilného operátora, údaj o mobilných prehliadačoch 
nainštalovaných v zariadení (napríklad Chrome- údaj o vašej všeobecnej polohe – napr. mesto 
a krajina s použitím Vašej IP adresy, keďže ide o informáciu, ktorá je bežnou súčasťou 
prevádzky internetu) – využívame ich pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používate ako 
návštevníci e-shopu najčastejšie a slúžia aj na interné štatistické informácie; na základe toho 



môžeme, čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku Vašim požiadavkám; sú využívané k 
optimalizácii e-shopu; tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by Vás identifikovali. Pri 
týchto cookies využívame technické riešenia tretej strany ako je Google Analytics. 

 

c) moduly plug-in sociálnej siete Facebook - plug-iny sú označené logom Facebooku a 
používate ich vždy dobrovoľne a slobodne kliknutím na logo Facebooku alebo tlačítko Páči sa 
mi to alebo Zdieľať; ich používanie nie je podmienkou prehliadania webstránky alebo eshopu; 
pokiaľ kliknete na takýto plug-in Váš prehliadač nadviaže spojenie so servermi Facebooku, 
Facebook obdrží o tomto informáciu a ak ste na Facebooku prihlásený, informáciu uloží priamo 
na server Facebooku a zverejní sa na Vašom facebookovom profile a zobrazí sa Vašim 
priateľom na Facebooku.  

 

Rozsah zisťovania, spracovanie a využívania dát sieťou Facebook, Vaše práva a možnosti 
nastavenia ochrany Vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov na 
Facebooku:  

https://www.facebook.com/about/privacy/a  

Cookies: 

https://www.facebook.com/policies/cookies/   

 

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky 
súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste 
im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej 
návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie 
nebudú fungovať. 

Ak chcete odstrániť všetky súbory cookies, ktoré sú už vo Vašom počítači, pozrite sa do návodu 
pre počítačový program pre správu súborov vo Vašom počítači a vyhľadajte súbor alebo 
adresár, ktorý ukladá súbory cookies. 

Internetové prehliadače obsahujú možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie ukladania 
cookies, prezeranie uložených cookies, zakázanie všetkých alebo vybraných cookies. 
Informácie o cookies a návody na ich vymazanie v jednotlivých prehliadačoch nájdete na: 

•InternetExplorer:https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet- explorer-
delete-manage-cookies 

• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html 

• MozillaFirefox: http://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies 

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en 

 

https://www.facebook.com/about/privacy/a
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-


Svojím súhlasom zároveň povoľujete, aby sme ako prevádzkovateľ súbory cookies využili na 
vlastné účely. Váš súhlas trvá po dobu zachovania nastavení internetového prehliadača. 
Zmenou nastavení internetového prehliadača alebo zákazom používania súborov cookies 
a potom  Váš súhlas zaniká. 


