
Cookies pravidlá 
 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie našej internetovej stránky ukladáme niekedy na vašom 

zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. 

V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických 

komunikáciách považujeme za potrebné jasne a presne informovať o účele cookies a informáciách, 

ktoré sa ukladajú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón, ...), ktoré sa pri používaní internetovej 

stránky využívajú. 

Tieto Cookies pravidlá uvádzajú informácie o tom, ako narába naša spoločnosť JK - TRADING, spol. s 
r.o., sídlo: Dlhá 1264, Stupava 900 31, IČO: 31 356 656, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 5609/B, DIČ: 2020345646, IČ DPH: SK2020345646, Telefón: 
02/64774591, Email: jk-trading@jk-trading.sk od kupujúcich, na našej internetovej stránke www.jk-
trading.sk a jej podstránkach (ďalej len „internetová stránka“) s cookies. 
 

1. Čo sú súbory cookies? 

Ak navštívite stánku, ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. 

Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom 

zariadení (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa 

pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka "spozná" a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, 

zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy, v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne 

doplnenie už vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto 

informácie zobrazovať relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako 

predpokladáme by ste mohli využiť. 

Cookies sú veľmi užitočné a sú bežne používané takmer každou internetovou stránkou. Z 

bezpečnostných dôvodov veľa internetových stránok nefunguje vôbec bez použitia cookies. 

Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale 

namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. 

Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, v závislosti na tom, ako dlho sú používané: Dočasné cookies 

trvajú len počas online prístupu a zmiznú zo zariadenia po zatvorení prehliadača. Trvalé cookies 

zostanú v zariadení aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé cookies môžu 

byť kontrolované pri každej návšteve internetovej stránky. 

 

2. Typy cookies 

Naša internetová stránka používa štyri druhy cookies, ktoré môžu byť nastavené vo vašom zariadení. 

 

a) Nevyhnutné cookies 

Tieto cookies sú nevyhnutné na to, aby Vám pomohli využiť vlastnosti a služby, ktoré ponúkame na 

internetovej stránke. Bez týchto cookies by služby, ktoré chcete využiť, nemohli byť poskytnuté. Tieto 

cookies nezbierajú informácie o Vás, ktoré by mohli byť použité na identifikáciu, a ani nekontrolujú a 

nepamätajú si pohyb na internetovej stránke. 



 

b) Funkčné cookies 

Tieto cookies Vám umožňujú poskytovať lepší zážitok z internetovej stránky. Nezbierajú ani neukladajú 

žiadne informácie, ktoré by nám umožnili identifikovať Vás. 

 

c) Výkonnostné cookies 

Výkonnostné cookies nám pomáhajú pochopiť, ako používate internetovú stránku. Napríklad môžeme 

vidieť, ktoré služby sú najobľúbenejšie, určiť, kedy a kde dochádza k chybám, a otestovať rôzne verzie 

internetovej stránky s cieľom poskytnúť lepší online zážitok z nej. 

Niekedy môžu byť služby, ktoré využívame na zber týchto informácií, prevádzkované inými subjektami 

s naším súhlasom. Tieto môžu používať podobné technológie, cookies, známe ako "web beacons" 

alebo "tags". Sú anonymné, a keďže sú používané len na štatistické účely, neobsahujú ani nezbierajú 

žiadne informácie, ktoré by Vás identifikovali. 

 

d) Cielené cookies 

Účelom týchto cookies je "behaviorálna reklama" (tiež známa ako "behaviorálne cielenie" alebo 

"remarketing"), ktorá je prostriedkom, ako Vám ukázať príslušné produkty a služby založené na tom, 

čo sa javí ako to čo Vás zaujíma. 

 

3. Správa cookies 

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z Vášho zariadenia, zablokovať všetky 

cookies (alebo len cookie tretej strany), alebo varovať Vás pred tým, ako je cookie uložený na Vašom 

zariadení. 

Vezmite prosím na vedomie, že ak sa rozhodnete blokovať všetky cookies, naša internetová stránka 

nebude fungovať tak, ako bolo zamýšľané, a nebudete ju môcť používať alebo pristupovať k mnohým 

funkciám, ktoré poskytuje. Ak ste si zablokovali všetky cookies a chcete naplno využiť funkcie a služby, 

ktoré internetová stránka ponúka, budete musieť povoliť cookies. Môžete to urobiť vo Vašom 

prehliadači. 

 

4. Platnosť a aktualizácie 
 
Tieto Cookies pravidlá sú platné od 22.3.2021. 
 
Naše Cookies pravidlá pravidelne kontrolujeme a revidujeme a preto ich môžeme z času na čas 
aktualizovať, a to aj bez upozornenia. Aktuálne platná verzia Cookies pravidiel bude vždy zverejnená 
na našej internetovej stránke. 
 


