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OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
POUŽÍVANIE COOKIES

Spolo nos  Qualited s.r.o. používa na svojich webových stránkach cookies,  so zámerom prispôsobi  ich 
obsah a dizajn preferenciám návštevníka. Sledovanie cookies u ah uje navigáciu a umož uje vysokú mieru 
užívate ského komfortu webovej stránky. Cookies sú miniatúrne "súbory", ktoré sa uložia na pevný disk 
návštevníka. Sú zložené z re azca písmen a íslic, a teda neindetifikujú užívate a ako osobu.  
 
Cookies pomáhajú aj pri identifikácii zvláš  populárnych oblastí internetovej ponuky spolo nosti, ím 
prispievajú k zvyšovaniu kvality ponuky elektronickej prezentácie a prispôsobenie obsahu potrebám a 
požiadavkám návštevníkov. Cookies sa môžu využíva  na zistenie opakovanej návštevy webu z jedného 
po íta a. Identifikuje sa len cookie na po íta i užívate a. V prípade súhlasu návštevníka je možné uloži  
osobné údaje do cookies, napríklad pre u ah enie chráneného prístupu on-line, takže nemusí opakovane 
zadáva  niektoré údaje (napríklad pri vypl ovaní formulárov na prihlásenie, odoslanie dopytov a pod.) 
 
Údaje získané prostredníctvom webovej stránky za pomoci technológie "cookies" môžu by  použité najmä  
na nasledovné ú ely: 
 
>> zhromaž ovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívatelia stránok používajú stránky, napr. ktoré 
stránky sú navštevované naj astejšie, alebo i návštevníci alebo užívatelia stránok prijímajú správy o 
chybách at . - tieto cookies sú používané najmä na vylepšenie funk nosti a funkcionality budúcich verzií 
stránok; 
 
>> pre online inzerciu sa využíva okrem iného reklamné oznámenie zamerané na základe minulého správania, 
i niektorých demografických údajov; v aka tomu sa môže užívate  stretnú  s grafickými reklamami 

Qualited na rôznych serveroch, ktoré navštívi. Reklamy, ktoré sa zobrazujú, sú priebežne optimalizované 
pod a predchádzajúcich návštev a zobrazení na tejto webovej stránke; 
 
>> analyzovanie, ako návštevníci používajú webovú stránku za pomoci cookies Google Analytics. Google 
spracováva údaje získané prostredníctvom webovej stránky v anonymnej podobe; 
 
>> videonahrávky a sledovanie správania užívate ov na webových stránkach.  
 
Webové stránky Qualited, s.r.o. je možné prezera  aj bez cookies. Vä šina prehliada ov akceptuje cookies 
automaticky. Zápis cookies na pevný disk môže by  vypnutý tak, že v nastaveniach prehliada a zvolí užívate  
"neakceptova  cookies". Presné nastavenie tejto funkcie je k dispozícii v návode k prehliada u. Cookies, ktoré 
sa do po íta a užívate a už dostali je možné kedyko vek vymaza .  
 
Neakceptovanie cookies môže vies  k obmedzeniu funkcií aktuálnych marketingových ponúk.  
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DEFINÍCIA SÚBOROV COOKIE 
 
Na webových stránkach QUALITED s.r.o. používame nasledovné typy cookies: 
 
ZÁKLADNÉ SÚBORY COOKIE 
Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umož ujú používanie 
základných funkcií, akými sú napríklad zabezpe ené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. 
zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpe eným oblastiam bez nutnosti opätovného 
prihlásenia, predvyplnenie formulárov a p. Bez týchto cookies nemôžeme poskytova  služby, ktoré tvoria 
základ našich stránok. Pokia  tieto cookies zakážete, nebudeme môc  zaru i  bezchybný chod stránok. 
 
PREVÁDZKOVÉ SÚBORY COOKIE 
Pomocou prevádzkových cookies zhromaž ujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové 
stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré asti webovej stránky ste klikli, ktorú 
stránku ste navštívili naposledy a p. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových 
stránok z h adiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokia  tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaru i  
bezchybný chod našich stránok. 
 
SÚBORY COOKIE TRETÍCH STRÁN 
Na stránkach spolo nosti QUALITED s.r.o. sa prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto 
môžu by  po as používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole 
spolo nosti QUALITED, s.r.o. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu 
alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spolo ností Google) alebo zobrazuje 
obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov 
cookie od týchto služieb tretích strán. Spolo nos  QUALITED s.r.o. nemôže ma  kontrolu nad ukladaním ani 
prístup k týmto súborom cookie. 
 
Ak chcete vedie , ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, pre ítajte sú zásady ochrany súkromia a 
zásady používania súborov cookie týchto služieb. 
 
POUŽÍVANIE COOKIES 
Používaním stránok prevádzkovaných QUALITED s.r.o. vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade              
s nastavením vášho internetového prehliada a. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliada i máte 
povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliada a a 
pokra ujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov 
cookies. 
 
PRE O POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE? 
Cookies používame s cie om optimálne vytvára  a neustále skvalit ova  naše služby, prispôsobi  ich vašim 
záujmom a potrebám a zlepšova  ich štruktúru a obsah.  QUALITED s.r.o. nepoužíva údaje získané používaním 
cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu. 
 
AKO MOŽNO NASTAVENIA COOKIE ZMENI ? 
Vä šina internetových prehliada ov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto 
nastavenie môžete zmeni  zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies posla  do 
vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo vo be „ pomoc“ každého prehliada a. Ak používate 
rozli né zariadenia na prístup k stránkam (napr. po íta , smartphone, tablet), odporú ame každý prehliada  
na každom zariadení prispôsobi  vašim preferenciám cookies. 
 
PRE O PONECHA  NASTAVENIE SÚBOROV COOKIE? 
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliada i je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich 
nastavenia však môžu ma  niektoré naše webové stránky obmedzenú funk nos  a znížený užívate ský 
komfort. 
 
V Galante, 20. mája 2018 


